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 سرمایه های انسانی
به مثابه دارایی نامشهود  
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دلیل مخالفت شهردار با الحاق بهارستان به اصفهان:

 به دلیل عدم وجودنقشه راه مشخص
موافق نیستم

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

 سم پاشی درختان
آغاز شده است
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برنامه »زنده شهید« به همت فرهنگسرای پایداری در گلستان شهدا برگزار شد:

 یادبود شهدای عملیات رمضان
در برنامه »زنده شهید«

یک پیشنهاد اجرایی و کاربردی برای بورس ایران به دولت مردان؛

 پیشرفت و پیشروی اقتصادی
در گرو رها کردن اقتصاد
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رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری خبر داد:

 دعوت به خوداندیشی
در گالری شهراصفهان

سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن در همایش راهبردی مدیران و کارشناسان مطرح کرد:

هم افزایی دانش و توان کارشناسان
نیاز امروز ذوب آهن

همه نگاه ها معطوف به آزمایش موشکی کره شمالی است

 ماجراجویی دوباره
چشم بادامی ها

 کشت گیاه کارال و تولید پودر گیاهی
برای درمان دیابت در اصفهان

Why Do You Feel 
Exhausted? 12 Reasons 
(Plus Solutions)
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ترین  مهم  از  انسانی  سرمایه های 
دارایی های نامشهود سازمان ها است که 
تأثیر مستقیم بر تحقق اهداف سازمانی 

دارند.
امسال و در حالی  که در سالی که طبق 
فرمایشات مقام معظم رهبری » سال 
تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« 
نام گذاری شده است، بیش از هر زمان 
دیگری نقش و اهمیت سرمایه های انسانی 
را می توان در چرخه اقتصادی مورد بررسی 
قرار داد، چرا که پیشرفت تولید و عرصه 
دانش بنیان بدون شاخص مهم نیروی 
انسانی امکان پذیر نخواهد بود. در نظام 
صنعتی امروز ارزش و پایداری شرکت ها 
صرفاً وابسته به منابع مادی و مشهود نیست 
و سازمان ها دارایی های نامشهود بسیاری 
دارند که در ترازنامه حسابداری شرکت ها 
لحاظ نمی شود، لیکن ارزشی غیر قابل 
انکار در نظام سازمان ها دارند. سرمایه های 
انسانی از مهم ترین دارایی های نامشهود 
سازمان ها هستند که تأثیر مستقیم بر 
تحقق اهداف سازمانی دارند لزومًا این 
مهم مستلزم سرمایه های انسانی است 
که اهدافی همسو با اهداف سازمان داشته 

باشند.
امید است شرکت ها بتوانند همسو با اهداف 
کالن اقتصادی کشور، سرمایه های انسانی 
خود را در خدمت نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران به کار گیرند. 

 اخبــار اصفهــان  عملیــات اجرایی 
طرح آبرســانی بــه مجتمع 23 روســتایی 
الی ســیاه در شهرســتان نایین آغازشــد. 
ایــن طــرح را وزارت نیــرو در قالــب طــرح 
محرومیــت زدایــی از روســتاها بــا 
همــکاری قــرارگاه ســازندگی ســپاه امام 
حســن )ع( اجــرا می کنــد. در ایــن طــرح 
بــا اجــرای 40 کیلومتــر خــط انتقــال بــه 
قطــر 150 میلیمتــر و احداث 6 ایســتگاه 
پمپــاژ، آب شــرب پایــدار جمعیتــی بالــغ 
بر 3 هــزار نفــر بــه صــورت پایــدار تأمین 

می شــود.
ــا اجــرای ایــن طــرح، شــبکه آبرســانی  ب
مجتمــع 23 روســتایی الی ســیاه در 
ــا  ــاد ت ــم آب ــتای رحی ــل روس ــد فاص ح
مهرآبــاد و نصــر آبــاد به ســامانه آبرســانی 
اصفهــان بــزرگ وصــل می شــود. 
ــرب  ــون آب ش ــم اکن ــت ه ــی اس گفتن
مــورد نیــاز ســاکنان ایــن روســتاها 
از طریــق تانکرهــای ســیار تأمیــن 
ــا  ــود ب ــی می ش ــش بین ــردد و پی می گ
پایــان عملیــات آبرســانی بــه مجتمع 23 
ــال  ــتان س ــا تابس ــیاه ت ــتای الی س روس
جــاری و انتقــال 10 لیتــر آب در ثانیــه به 
ایــن مجتمــع روســتایی، آب شــرب مورد 
نیــاز ســاکنان ایــن 23 روســتا بــه صورت 

ــود.  ــن ش ــدار تأمی پای

در قالب طرح محرومیت زدایی از روستاها صورت می گیرد؛

 آغاز عملیات اجرایی طرح آبرسانی
به مجتمع 23 روستایی الی سیاه در شهرستان نایین

چگونه بدنمان را برای 
بارداری آماده کنیم؟

تازه مادرها 
بخوانند

 پریســا جمــدی  در هنــگام بــارداری بــدن 
ــده  ــه عه ــی را ب ــیار مهم ــه بس ــاه وظیف ــرای ۹ م ب
دارد. بنابرایــن اگــر بــه بــاردار شــدن فکــر می کنیــد، 
ــرای  ــان را ب ــاده بدن ت ــد گام س ــا چن ــت ب ــر اس بهت
پرورانــدن نــوزادی ســالم آمــاده کنیــد. ایــن مراحل 
اصــاًل پیچیــده نیســتند و بــدون نگرانــی می توانیــد 
ــن  ــا ای ــنایی ب ــرای آش ــد. ب ــل کنی ــا عم ــه آنه ب

ــید. ــا باش ــراه م ــه هم ــل، در ادام مراح
• به وزن سالم برسید

ــود وزن،  ــا کمب ــه ی ــود اضاف ــا وج ــدن ب ــاردار ش ب
ممکــن اســت دشــوارتر باشــد. وزن شــما بــر 
تخمک گــذاری ماهانــه و اینکــه تخم دان هــا 
ــر  ــه، تأثی ــا ن ــد ی ــا کنن ــک را ره ــاه تخم ــر م ه
ــروز  ــال ب ــن احتم ــه وزن همچنی ــذارد. اضاف می گ
ــارداری  ــول ب ــالمتی را در ط ــکالت س ــی مش برخ
افزایــش می دهد؛ مشــکالتی ماننــد دیابت بــارداری 
یــا پره اکالمپســی کــه نوعــی فشــار خون باالســت.

ــه وزن مناســب  ــارداری ب ــه ب ــدام ب ــش از اق ــر پی اگ
برســید، راحت تــر بــاردار می شــوید. غــذای 
ــد. اگــر  ــد و به طــور منظــم ورزش کنی ســالم بخوری
ــرای  ــت ب ــازی نیس ــد، نی ــادی داری ــه وزن زی اضاف
قلمــی شــدن تــالش کنیــد؛ کافی ســت چنــد 

ــد. ــم کنی ــی وزن ک کیلوی
• ویتامین مصرف کنید

ــت  ــارداری اهمی ــش از ب ــای پی ــت ویتامین ه دریاف
ــر  ــه تأخی ــش از ب ــا پی ــااًل ت ــرا احتم ــژه ای دارد زی وی
افتــادن عــادت ماهانه تــان، متوجــه نمی شــوید کــه 
بارداریــد. در ایــن صــورت چنــد هفته نخســت رشــد 
ــت  ــن اس ــه ممک ــد ک ــت می دهی ــن را از دس جنی

منجــر بــه کاهــش قــدرت حمایتــی شــود.

ــک  ــید فولی ــرم اس ــت کم ۴۰۰ میلی گ ــه دس روزان
ــای  ــروز نقص ه ــک از ب ــد. اســید فولی مصــرف کنی
مــادرزادی در مغــز و ســتون فقــرات جلوگیــری 
ــواًل  ــارداری معم ــش از ب ــای پی ــد. ویتامین ه می کن
ــرای بچــه و هــم  شــامل آهــن هســتند کــه هــم ب
ــد  ــه رش ــم ب ــن ه ــت. آه ــد اس ــما مفی ــرای ش ب
ماهیچه هــای بچــه کمــک می کنــد و هــم در 
ــزان  ــر از می ــان کمت دوره ای کــه گلبول هــای قرمزت
ــود.  ــما می ش ــی ش ــم خون ــع ک ــت، مان ــی اس طبیع
ــادر  ــا و اعصــاب م ــب، ماهیچه ه ــرای قل ــیم ب کلس

ــت. ــی اس ــد حیات و فرزن
ــوع  ــر ن ــرف ه ــش از مص ــه پی ــد ک ــوش نکنی فرام
مــاده مکمــل بــا پزشــک دربــاره انــواع و میــزان آنها 

ــد. مشــورت کنی
• حواستان به ترکیبات شیمیاتی باشد

برخــی مــواد شــیمیایی ماننــد آفت کش هــا، 
ــدن را  ــاردار ش ــت ب ــن اس ــا ممک ــا و کوده حالل ه
دشــوارتر کننــد یــا روی نطفــه تأثیــر منفــی بگذارنــد. 
ــط کار  ــه و محی ــه در خان ــد ک ــد و ببینی ــی کنی بررس
ممکــن اســت چــه نــوع مــواد شــیمیایی اطراف تــان 
ــد از  ــه بای ــوادی ک ــاره م ــک تان درب ــد. از پزش باش
آنهــا دوری کنیــد، راهنمایــی بگیریــد. اگــر بــه دلیــل 
شــغل تان بــا مــوارد خطــرزا ماننــد پرتــو رادیواکتیــو، 
جیوه یا ســرب ســروکار داریــد، از کارفرمایتــان درباره 
چگونگــی محافظت از خودتــان مشــورت بگیرید یا در 
صــورت امــکان موقعیــت شــغلی تان را تغییــر دهیــد.

• به پزشک مراجعه کنید
ــا  ــد ب ــی می توان ــا بررس ــان ب ــک زن ــا پزش ــا ی مام
اطمینــان بــه شــما بگویــد کــه در وضعیــت خوبــی 
بــرای بــاردار شــدن قــرار داریــد. همچنیــن می تواند 

دربــاره مشــکالت ســالمتی یــا داروهایــی کــه نیــاز 
ــا و  ــردن، عادت ه ــی، ورزش ک ــم غذای ــد، رژی داری
ــای  ــد. او ویتامین ه ــان کن ــر راهنمایی ت ــوارد دیگ م
پیــش از بــارداری را تجویــز می کنــد و مطمئــن 
می شــود کــه به موقــع واکســن های الزم را 

دریافــت می کنیــد.
اگر بیمــاری یــا مشــکالتی ماننــد فشــار خــون باال، 
افســردگی، دیابــت یــا صــرع داریــد، بــا پزشــک تان 
دربــاره تصمیم تــان دربــاره بچــه دار شــدن صحبــت 
کنیــد. او ممکــن اســت توصیــه کنــد پیــش از 
ــن  ــید. ممک ــوب برس ــالمتی مطل ــه س ــارداری، ب ب
اســت نیــاز باشــد برخــی داروهــای مصرفــی را تغییر 
ــالع  ــدون اط ــی را ب ــچ داروی ــرف هی ــد. مص دهی

ــد. ــع نکنی ــک تان قط پزش
• مصرف دخانیات و مواد مخدر را کنار بگذارید

تنباکــو و مــواد مخــدر ممکــن اســت باعــث 
ــدی  ــکالت ج ــر مش ــادرزادی و دیگ ــای م نقص ه
ــه  ــدام ب ــش از اق ــن پی ــوند. بنابرای ــوزاد ش ــرای ن ب
ــتان  ــد. حواس ــع کنی ــا را قط ــرف آنه ــارداری، مص ب
ــان را  ــالمتی فرزندت ــت س ــن اس ــه ممک ــد ک باش
ــه  ــد، ب ــی پیــش از اینکــه متوجــه شــوید بارداری حت

ــد. ــر بیندازی خط
اگــر بــرای تــرک ســیگار یــا مــواد مخــدر بــه کمک 
نیــاز داریــد، از پزشــک تان راهنمایــی بگیریــد. 
روش هــا و برنامه هــای یاری رســان گوناگونــی 

ــد. ــود دارن ــن کار وج ــرای ای ب

Source: https://www.webmd.com/
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درگفت وگو با نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح شد:

عدم وجود عزم جدی برای حفظ منابع طبیعی

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:

۵۰۴ نیروگاه خورشیدی در استان اصفهان فعال است
6
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زندگی سالم

آگهی تجدید مناقصه
شهرداری نجف آباد به استناد مصوبه شماره 1400/2500 مورخ 1400/10/30 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد در راستای اصالح شبکه 
آبرسانی فضای سبز نسبت به تهیه و خرید میزان 2100 متر لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر )8 اینچ( 16 اتمسفر 10 بار استاندارد PE80 )قطر داخلی 
 لوله 181 میلیمتر( با وزن هر متر طول لوله تحویلی 12/4 کیلوگرم با مجموع برآورد تقریبی اولیه به مبلغ 13/000/000/000 ریال بدون تعدیل و 
ما به التفاوت قیمت، از محل اعتبارات عمرانی سال 1400 شهرداری نجف آباد و بر اساس جدول پیشنهاد بهاء به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط شرکت در مناقصه:  متقاضیان بایستی دارای رزومه کاری مرتبط و توان مالی متناسب با موضوع مناقصه باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه با همراه داشتن مدارک 

و رزومه شرکت، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/2/14 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ 650/000/000 ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طی فیش واریزی به حساب سپرده شماره 0104544150002 

شهرداری نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه نمایند. 
* برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 

*سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

عبدالرسول امامی - شهردار نجف آباد
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ابراهیم مطلبی در گفت وگو با ایمنا با اشاره به مهم ترین برنامه های سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: از جمله این برنامه ها 
می توان به افتتاح دو ایستگاه در چهارباغ و میدان حج، تملک چهار قطعه زمین جهت 
احداث ایستگاه در مناطق چهار، ۹ و ۱۳ و ناژوان، پیگیری جذب ۴۷۳ نفر نیروی 
آتش نشان و خرید تجهیزات غواصی و کوهنوردی و به روزرسانی این تجهیزات اشاره 

کرد.
وی با اشاره به دیگر برنامه های سازمان آتش نشانی در سال جاری، اضافه کرد: 
کاربری سازی هشت دستگاه تویوتا جهت خودروهای پیشرو، پیگیری شروع ساخت 

زمین آموزشی، خریداری شاسی و تجهیزات و راه اندازی تیم هزیمت )مقابله با مواد 
شیمیایی خطرناک( و در حوزه بی سیم و فرماندهی نیز تعمیر کلی شبکه بی سیم از آنالوگ 

به دیجیتال و پیگیری رفاهیات کارکنان در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از برقراری مراودات 
بین المللی با کشورهای پیشرفته و خواهر خوانده های اصفهان در زمینه ایمنی و 
آتش نشانی در سال جاری خبر داد و گفت: ارتقای سطح آموزش کارکنان جهت رویارویی 
با حریق های جدید، تالش جهت رفع موانع قانونی جهت ایمنی ساختمان ها و پیشگیری 
از حریق و هماهنگی بیشتر با حوزه های شهرسازی، تهیه نقطه پهنه بندی خطر در شهر 

اصفهان و به ویژه بازار بزرگ اصفهان و برنامه ریزی جهت درآمد پایدار این سازمان با 
توجه به شرایط اقتصادی شهروندان نیز در دستور کار سازمان آتش نشانی قرار دارد.

وی تصریح کرد: باال بردن توان جسمی و روحی کارکنان و توجه ویژه به خانواده های 
آتش نشانان و پدافند غیرعامل، باال بردن ضریب ایمنی الکترونیک، مهندسی معکوس 
جهت خودکفایی و مشاوره به تولیدکنندگان داخلی و شرکت های دانش بنیان جهت 
تولید داخلی و شروع کالس های آموزش حضوری و توجه ویژه به داوطلبان آتش نشانی 
و برنامه ریزی جهت استفاده از این پتانسیل از دیگر برنامه های سازمان آتش نشانی در 

سال جاری است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 

اعالم کرد:

تشریح مهم ترین 
برنامه های سازمان 

در سال جاری

 سـید مهرشـاد صدرهاشمی     
محمد شـبانی شـهردار شـهر جدید 
بهارسـتان گفـت: دو اولویـت مهـم 
شهرداری بهارسـتان در سال جاری، 
حوزه هـای فرهنگـی و حمـل و نقل 
اسـت و در حوزه های عمرانی نیز در 
صدد هسـتیم تـا پروژه هـای تعریف 
شـده و نیمـه تمـام را تکمیـل کنیم 
و پروژه هـای عمرانـی جدیـد را نیـز 
در قالـب مشـارکت اجـرا نماییـم. 
وی افـزود: لکـه گیـری و آسـفالت 
معابـر شـهر در سـال گذشـته بـا دو 
قـرارداد توسـط پیمانـکار مربوطـه 
اجـرا شـد و از امـروز در سـال جاری 
نیـز ایـن عملیـات شـروع و ادامـه 
خواهـد یافت. آبیاری فضاهای سـبز 
نیز تـا پایان سـال جـاری به شـبکه 
پسـاب وصل می شـود و ان شـاء ا... 
شـاهد توسـعه و رشـد قابل توجهی 
در فضـای سـبز شـهر خواهیـم 
بـود. شـهردار بهارسـتان ادامـه داد: 
در  برنامه هـای عمرانـی خوبـی 
محـدوده پـارک کوهسـتان در حال 
اجراسـت کـه از جملـه آن هـا جـاده 
گذاری هـای جدیـد، نورپـردازی و 
توسـعه فضـای سـبز ایـن منطقـه 
اسـت و در صدد هسـتیم تا با بسـتن 
راه خودروهـا، بخشـی از این مسـیر 
بـه عنـوان پیـاده راه تفریحـی برای 
شـهروندان در نظـر گرفتـه شـود. 
وی در خصـوص الحـاق بهارسـتان 
بـا اصفهـان اظهار داشـت: بـه دلیل 
عـدم وجـود نقشـه راه مشـخص، 
بـه  بهارسـتان  الحـاق  موافـق 
اصفهـان نیسـتم. در گذشـته الحاق 
دو شـهر خوراسـگان و رهنـان را به 
اصفهان داشـته ایم کـه اگـر این دو 
شـهر از الحـاق بـه اصفهـان سـود 
برده انـد نتیجتًا بهارسـتان نیز سـود 
خواهـد بـود مگـر ایـن کـه الحـاق 
بـه شـکل صحیـح و درسـتی انجام 
شـود، ولی شـهر بهارسـتان مطابق 
قانـون شـهرهای جدیـد نمی توانـد 
به کالنشـهر اصفهان الحاق شـود و 
فلسـفه این شـهرها پذیرش سـرریز 
جمعیـت شـهر اصفهـان اسـت و 
بـه نظـر بنـده، شهرسـتان شـدن 
بهارسـتان باعث رشـد و توسعه بهتر 
آن خواهـد بـود. وی تصریـح کـرد: 
اگر فازهـای ۲ و ۳ شـهر بهارسـتان 
توسـط شـرکت عمـران تکمیـل 
شـود، مـا نیـز آمادگـی تحویـل این 
فازهـا را داریم و در ایـن خصوص به 
زودی جلسـه ای با مدیریت شـرکت 
عمـران خواهیم داشـت. البتـه ما در 
فازهـای ۲ و ۳ بـا همراهـی و تفاهم 
شـرکت عمران در برخی موارد ورود 
کردیم و کارهایی نیـز انجام داده ایم 
که بیشـتر در حوزه فضای سـبز بوده 
و در این خصوص تشـریک مساعی 
داریم. شـبانی یـادآور شـد: وقتی بار 
اضافـی بـر دوش شـرکت عمـران 
مثـل پـروژه متـروی بهارسـتان- 
اصفهـان می گذارنـد قاعدتـًا عقـب 
افتادگـی کارهـای عمرانـی را در 
فازهای ۲ و ۳ شـاهد هستیم. وی در 
پایان متذکر شـد: در حـال جانمایی 
و سـپس تأیید مراجع ذیصالح برای 
ایجـاد سـکوی زبالـه در نزدیکـی 
شـهر بهارسـتان هسـتیم تـا عامـل 
زمان کـه در حـال حاضـر تـا گردنه 
زینـل بارگیـری، حمـل و تخلیـه 
می شـود را کاهـش دهیـم و این امر 
مهم را بـا سـرعت و دقت بیشـتری 

در شـهر بهارسـتان انجـام دهیـم.

ایــن برنامــه کــه بــه یــاد زنــده شــهید امرالــه گرامــی برگــزار شــده بود، 
ــواده  ــت و دوســتان و خان ــه یاف ــا حــال و هــوای جبهــه و جنــگ ادام ب

شــهید بــه بیــان خاطــرات و مــرور زندگــی ایشــان پرداختنــد.
ــار  ــی اظه ــهید گرام ــان ش ــی از همرزم ــریعتی، یک ــی ش ــاج مرتض ح
داشــت: امرالــه فرمانــده گــردان امــام رضــا )ع( در لشــکر امــام حســین 
ــا ســن  ــی داشــت و ب ــق بســیار خوب ــود کــه اخــالق و حســن خل )ع( ب
ــت  ــگ را در دس ــب جن ــا و جوان ــام مهارت ه ــی تم ــه خوب ــود ب ــم خ ک

می گرفــت.
ــا ایشــان خــط شــکن مســیری  ــرد: در یکــی از عملیات ه ــان ک وی بی
پــر از میــن و ادوات جنگــی بود ولــی بــا تدبیــر بــرادرم توانســتند خط را 
بشــکنند امــا اندکــی بعــد در بیســیم ها اعــالم شــد کــه فرمانده گــردان 
امــام رضــا )ع( بــه موقعیــت شــهید بهشــتی رفــت و بــا ایــن خبــر غــم 

ــت. ــردان را گرف ــای گ ــان بچه ه ج
ــی،  ــه گرام ــهید امرال ــواده ش ــل از خان ــا تجلی ــز ب ــه نی ــه برنام در ادام
یادبــودی بــه رســم تقدیــر بــه آنــان اهــدا شــد و بــار دیگر نــام شــهدا و 
رزمنــدگان اســالم زنــده گردیــد تــا تــالش جهادگــران بــرای پایندگی 

ــود. ــدگار ش ــا مان ــران در ذهن ه ای
رئیــس اداره فرهنگــی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری 
اصفهــان نیز اظهــار داشــت: حفــظ و معرفــی شــهدا و تکریــم از خانواده 
ــازمان  ــی س ــای اداره فرهنگ ــن برنامه ه ــت ها و مهم تری ــان از سیاس آن
اســت که در مــاه رمضــان بــا شناســایی فرماندهــان و رزمنــدگان دوران 
ــق  ــا تحق ــن برنامه ه ــی از ای ــان، یک ــات رمض ــدس در عملی ــاع مق دف

یافتــه و توانســتیم بــا خانــواده ســه تــن از ایــن شــهدا صحبــت کنیــم.
ــده شــهید« برگرفتــه  مجیــد خاشــعی بیــان کــرد: عنــوان برنامــه »زن
از ســخن ســردار بــزرگ حــاج قاســم ســلیمانی اســت کــه فرمــود »تــا 
ــت  ــت و امیدس ــعار ماس ــن ش ــوی« و ای ــهید نمی ش ــی ش ــهید نباش ش

کــه در ایــن راســتا قــدم مثبتــی برداریــم.
وی گفــت: چنیــن برنامه هایــی در گلســتان شــهدا و چــه در 
ــده  ــناخته ش ــر ش ــهدای کمت ــی ش ــه معرف ــهری ب ــای ش عرصه ه
می پــردازد و الزم بــه ذکــر اســت کــه در هفتــه فرهنگــی اصفهــان نیــز 

ــت. ــم داش ــش خواهی ــهدا در پی ــتان ش ــژه در گلس ــدادی وی روی
مســئول فرهنگســرای پایــداری نیــز افــزود: بــه مناســبت مــاه مبــارک 
ــام  ــدگان لشــکر ۱۴ ام ــه توســط رزمن ــات رمضــان ک رمضــان و عملی
حســین )ع( در ایــن مــاه پــر برکــت صــورت گرفــت، ویــژه برنامــه زنده 
ــه  ــات از جمل ــن عملی ــده ای ــه فرمان ــواده س ــل از خان ــه تجلی ــهید ب ش
شــهید ســردار امــر الــه گرامــی، شــهید محمــد حســینی و شــهید جالل 
ــام  ــهدای واالمق ــن ش ــه ای ــت نام ــی وصی ــش و رونمای ــار و خوان افش

می پــردازد.
ســعید صرامــی تصریــح کــرد: فرهنگســرای پایــداری در ســال پیــش 
ــاخص  ــهدای ش ــی ش ــت معرف ــا محوری ــود را ب ــای خ رو، فعالیت ه
ــن شــهدا، مــردم  ــان ویژگــی ای ــه خاطــر بی ناشــناخته آغــاز کــرده و ب
ــت  ــرات مثب ــاهد تاثی ــد و ش ــهدا گرفته ان ــا ش ــری ب ــس بهت ــز ان نی

بســیاری بوده ایــم.

ــت  ــا محوری ــهید« ب ــده ش ــه »زن ــی: برنام ــن رضای امی
تجلیــل و تکریــم از خانــواده شــهدا بــه همــت 
فرهنگســرای پایــداری در گلســتان شــهدا برگزار شــد. 
ــت  ــد قرائ ــه مجی ــی از کالم ال ــه آیات ــدای برنام در ابت
شــد و ســپس گــروه هــم آوایــی صبحــات، قطعه هــای 

ــد. ــرا کردن ــح را اج ــن و اباصال الرحم

گزارش

برنامه »زنده شهید« به همت فرهنگسرای 
پایداری در گلستان شهدا برگزار شد:

یادبود شهدای عملیات رمضان 
در برنامه »زنده شهید«

دلیل مخالفت شهردار با الحاق 
بهارستان به اصفهان:

 به دلیل عدم وجود
 نقشه راه مشخص

موافق نیستم

 زهـرا وفایـی  نایـب رئیـس 
کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت 
خارجـی مجلـس شـورای اسـالمی 
گفـت: دولـت مسـائل و مشـکالت 
محیـط زیسـتی را جـزو برنامه هـا و 
دغدغه هـای اصلی خـود قـرار نداده 
اسـت و هنوز برخی از مدیران محیط 
زیسـت به ایـن بـاور نرسـیده اند که 
مشـکل محیط زیسـت یک اولویت 

کامـاًل جـدی اسـت.
عباس مقتدایـی در گفت وگو در مورد 
گره زدن مسـئله ریزگردهـا به بیرون 
از مرزهـا گفـت: در چند روز گذشـته 
شـاهد هجـوم پدیـده ریزگردهـا 
بوده ایم کـه حتی تـا پایتخـت مرکز 
فـالت ایـران هـم رسـیده اند، ایـن 
ریزگردهـا ناشـی از سـوء تدبیرهای 
مدیریتـی و دخالت هـای نابجـای 
انسـانی در طبیعـت و محیط زیسـت 
اسـت، البته بخشـی از تغییـر اقلیم و 
دسـت درازی انسـان در طبیعـت بـا 
ساخت بیش از ۱۰ سـد در ترکیه خود 
را نشـان داد که برمنابع پایین دسـت 
تأثیر می گـذارد و همچنیـن در داخل 
کشـور هم انتقال آب بیـن حوزه های 
آبریـز رخ داده اسـت کـه همگـی به 
معضـالت محیـط زیسـتی در درون 

کشـور ختم شـده اسـت.
نماینـده مـردم اصفهـان در مجلس 

شـورای اسـالمی بیـان کـرد: دولت 
مسائل و مشـکالت محیط زیستی را 
جـزو برنامه هـا و دغدغه هـای اصلی 
خود قـرار نداده اسـت و هنـوز برخی 
از مدیـران محیـط زیسـت بـه ایـن 
بـاور نرسـیده اند کـه مشـکل محیط 
زیسـت یـک اولویـت کامـاًل جدی 
اسـت، بر همین اسـاس باید آن را در 
باالترین اصـل از فرهنگ یـاد کنیم 
تا مسـائل محیـط زیسـت و مباحث 
اصلی و فرعی مرتبط بـا آن در کانون 

توجـه قـرار بگیرد.
واقعیت این اسـت که هنـوز فرهنگ 
حفاظـت از محیـط زیسـت و بسـیج 
عمومـی بـرای حفـظ منابـع طبیعی 
در کشـور مشـاهده نمی شـود، بایـد 
عزمـی جـدی در ایـن راسـتا وجـود 

داشـته باشد
وی در ادامـه یـادآور شـد: دولـت 
سـیزدهم اقدامـات موثـری بـرای 
حفاظـت از محیـط زیسـت انجـام 
داده اسـت، علی الخصوص سـازمان 
محیـط زیسـت کـه متولـی اصلـی 
حفاظـت از ایـن منابـع و اتفاقـات 
مرتبـط بـا مسـائل زیسـت محیطی 
هسـتند، واقعیت اینجاسـت که هنوز 
فرهنـگ حفاظـت از محیط زیسـت 
و بسـیج عمومـی بـرای حفـظ منابع 
طبیعی در کشور مشـاهده نمی شود، 

باید عزمـی جدی در این راسـتا وجود 
داشـته باشـد کمـا اینکـه در قانـون 
اساسـی ایـن موضـوع بـه صراحـت 
عنوان شـده اسـت و ما اصـل قانون 
اساسـی را در کنـار سـایر اصـول و 
قوانین برای حفاظت محیط زیسـت 

تعریـف کرده ایـم.
مقتدایـی در ادامـه یـادآور شـد: طـی 
چنـد روز گذشـته بـا ارسـال نامـه به 
سـران سـه قوه درخواسـت کـرده ام 
کـه در حیطـه کاری خـود به مسـئله 
محیط زیسـت و حفاظـت از آن ورود 

جدی داشـته و در اولویـت کاری خود 
قـرار دهنـد، اگرچـه سـران کشـور 
واکنش هایی را داشـته اند، اما واقعیت 
اینجاسـت که هنـوز موضـوع محیط 
زیسـت و رسـالت ما در برابر حفاظت 
از آن بـرای آیندگان به نحو شایسـته 

مـورد توجـه قـرار نگرفته اسـت.
نایـب رئیـس کمیسـیون امنیـت 
ملـی و سیاسـت خارجـی مجلـس 
در پایـان خارطر نشـان کـرد: وزارت 
امور خارجـه در کنـار وزارت نیرو باید 
اقدامـات مفیدتـر و موثرتری داشـته 

باشـند، در حال حاضر بخشی از زمان 
را از دسـت داده ایـم و بایـد از مجامع 
مختلف بیـن المللـی حقـوق محیط 
زیسـت را دنبال کنیـم، امـور خارجه 
برای پیگیری مسـائل محیط زیست 
باید از تمام ظرفیت داخلی و خارجی، 
بیشتر بهره مند شـوند. این وزارتخانه 
باید در خصـوص موضوعات مختلف 
در عرصه هـای بیـن المللـی حاضـر 
باشـد و دیپلماسـی محیـط زیسـت 
در کنـار تمـام موضوعات سیاسـی و 

اقتصـادی مطرح شـود.

 اخبار اصفهان  دوره جدید تبلیغات گالری شهری سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان به طرح هایی با 
محوریت »گذر عمر و عمر پر برکت« و دعوت به خوداندیشی 

اختصاص یافته است.
رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در این خصوص اظهار 
داشت: دوره جدید طرح های تابلوهای تبلیغات شهری به مفهوم 

عمر پر برکت اختصاص داده شده است.
احمد رضایی افزود: همزمان با شب های قدر طرح های نصب 
شده در سطح شهر، با بیان چند سؤال از شهروندان مبنی بر 
اینکه در بازه زمانی سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۷۰ چه اتفاقاتی در زندگی 

آنها رخ داده، آن ها را به نوعی به یک خوداندیشی دعوت کرده 
است.

وی ادامه داد: در این طرح ها از مخاطبان پرسیده شده به چه 
چیزی فکر می کنند، چه دستاوردی به دست آورده اند، چه 
هدفی را دنبال می کنند و در پایان نیز پرسیده شده که حسرت 

چه چیزی را می خورند؟.
رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان گفت: »اکنون، سال 
۱۴۰۱ فکر می کنی چقدر وقت داری؟«، »توی سال ۱۴۱۰ به 
چی شناخته میشی؟«، »توی سال ۱۴۳۰ چی بدست آوردی؟«، 
»توی سال ۱۴5۰ به چی افتخار می کنی« و »توی سال ۱۴۷۰ 

حسرت چی رو می خوری؟« از جمله محتوای نقش بسته بر 
تابلوهای تبلیغات شهری است.

رضایی خاطرنشان کرد: شاید در سال ۱۴۷۰ بسیاری از افرادی 
که هم اکنون در سن بلوغ یا سن جوانی هستند دیگر در قید 
حیات نباشند و این حسرت خوردن به زندگی پس از زندگی 
اشاره دارد. هدف از نقش بستن این طرح ها بر گالری شهری 
نیز نوعی دعوت به خوداندیشی است تا بدانیم در کجای مسیر 

زندگی خود قرار داریم.
گفتنی است؛ عالقه مندان برای دریافت هر یک از طرح های 
 esfahanfarhang.ir تبلیغات شهری می توانند به سایت

مراجعه کنند.

درگفت وگو با نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح شد:

رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری خبر داد:

عدم وجود عزم جدی برای حفظ منابع طبیعی

دعوت به خوداندیشی در گالری شهراصفهان

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان گفت: 
توسعه فعالیت های قرآنی با همکاری اساتید 
برجسته قرآنی در استان اصفهان با استفاده از 
ظرفیت مساجد و فضاهای فرهنگی استان در 

دستور کار است.
حجت االسالم مهدی فوقی در جمع موثران 
قرآنی در دانشگاه قرآن و عترت اصفهان ضمن 
خرسندی از استقبال فعاالن قرآنی از برپایی 
این مراسم اظهار داشت: سعی داریم اینگونه 
برنامه ها را در سطح های مختلف برگزار کنیم تا 
بتوان هم افزایی بهتری را در برنامه های قرآنی 

ایجاد کرد.
• پیگیری مباحث قرآنی از اصلی ترین 
برنامه ها و اهداف سازمان تبلیغات 

است
وی با بیان اینکه پیگیری مباحث قرآنی از 
اصلی ترین برنامه ها و اهداف سازمان تبلیغات 
است، ادامه داد: برای تحقق این امر نیازمند 

همکاری اساتید قرآنی هستیم.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان با 
اشاره به اینکه در ماه مبارک رمضان امسال 
برپایی محفل قرآنی در محور چهارباغ عباسی 
بازخوردهای خوبی را به همراه داشته است، 
تصریح کرد: سعی ما این است که این امر در 

سطح استان محقق شود.
• جذب جوانان به فعالیت های قرآنی 
آسیب های اجتماعی را کاهش می دهد

وی اضافه کرد: برای این امر استفاده از ظرفیت 
مساجد و فضاهای فرهنگی سطح استان 
اصفهان مورد توجه است که با همکاری اساتید 
برجسته در استان اصفهان بازخوردهای خوبی 

را به دنبال خواهد داشت.
حجت االسالم فوقی تاکید کرد: جذب جوانان 
به فعالیت های قرآنی مهم ترین ابزار برای 
کاهش آسیب های اجتماعی است که نباید از 

آن غافل شویم.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اصفهان 
گفت: طرح طبقه بندی مشاغل باعث رفع 
تبعیض در پرداخت حقوق و مزایای کارگران، 
جلوگیری از بهره کشی و مشخص شدن 
شرح وظایف شغلی کارگران خواهد شد. به 
گزارش مهر، دو موضوع طرح طبقه بندی 
مشاغل و همچنین راه اندازی تشکل های 
کارگری برای کارگران بسیار حائز اهمیت 
بوده و قول مساعد شهردار اصفهان مبنی 
بر اجرایی شدن آنها، در آستانه هفته کارگر 
خبر خوبی برای ۱۱ هزار نفر کارگر شاغل 
در شهرداری اصفهان خواهد بود. در همین 
راستا میثم مداحی صبح یکشنبه در نشست 
مشترک با شهردار اصفهان با اشاره به جایگاه 
ویژه کارگر و اهمیت خدمات این قشر در 
جامعه اظهار داشت: هفته گرامیداشت کارگر 
فرصتی برای مطالبه گری کارگران و تریبونی 
برای تبیین خواسته های کارگران است که 

خواسته های آنها باید به صورت عملی محقق 
شود. وی افزود: اقداماتی که در هفته کارگر 
توسط شهرداری انجام می شود نباید محدود 
به اجرای برنامه ها و مراسم های نمادین 
شود بلکه عالوه بر فضاسازی شهری، باید 
در جهت صیانت از حقوق کارگران باشد. 
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان اصفهان با بیان اینکه شهرداری 
اصفهان و شرکت های اقماری آن مجموعًا 
حدود ۱۱ هزار نفر کارگر دارد که در زمینه 
خدمات در حال فعالیت هستند گفت: اجرای 
طرح طبقه بندی مشاغل اقدامی الزم است 
که از حقوق و مطالبات کارگران این مجموعه 
است؛ طرح طبقه بندی مشاغل باعث رفع 
تبعیض در پرداخت حقوق و مزایای کارگران، 
جلوگیری از بهره کشی از کارگران و مشخص 
شدن شرح وظایف شغلی و جایگاه تخصصی 

کارگران خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان:
 سرپرست اداره کل تعاون، کار

و رفاه اجتماعی استان اصفهان:

فعالیت های قرآنی در 
مساجد و مراکز فرهنگی 

اصفهان توسعه می یابد

طرح طبقه بندی 
مشاغل و تشکل های 

 کارگری در اصفهان
اجرا می شود



امـام جمعـه اردسـتان گفـت: تهاجم فرهنگی دشـمن 
بـه بازارهـای کشـورمان نفـوذ کـرده اسـت و باید هر 
چـه زودتـر در خصوص رفـع آن چاره اندیشـی و اقدام 

عاجـل کرد.
حجت االسـام حسـن دهشـیری در خطبه نماز جمعه 
این هفته اردسـتان با اشـاره به شـب های قـدر افزود: 
امـام علـی )ع( همـه را بـه تقوای الهی و سـه خصلت 
اخـاص در عمـل، آرزوی کوتاه داشـتن واسـتفاده از 
فرصت هـا دعـوت کرده انـد که اگـر همه آنـرا رعایت 
می کردنـد ایـن همـه مشـکل و گرفتـاری در جامعـه 

وجود نداشـت.
وی با تسـلیت سـالروز شـهادت امـام علـی )ع( ادامه 
داد: بـا شـهادت آن حضـرت، جامعه یک قـرآن ناطق 

را از دسـت داد.
امـام جمعه اردسـتان در ادامه بااشـاره بـه اینکه قرآن 
کریم به مومنان هشـدار داده دشـمن دسـت از سرتان 
برنمـی دارد تا شـاید بتواند شـما را منحـرف و دینتان 
را بگیـرد، اظهـار داشـت: پنجـم اردیبهشـت سـالروز 
حملـه آمریـکا به طبس اسـت که خدا متعال بوسـیله 

شـن های روان هواپیماهـای آنـان را سـرنگون کرد.
حجت االسـام دهشـیری بـا بیـان اینکـه دشـمنان 
داعـش را در عـراق و سـوریه بـه جان مـردم انداختند 

و امـروز در افغانسـتان بـا بمب گذاری مسـلمانان را به 
شـهادت می رسـانند، تصریـح کـرد: امـروز دولت های 
سرسـپرده در مقابـل جنایت های رژیم اشـغالگر قدس 

خفـه شـده اند و صـدای اعتراضشـان در نمی آید.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در سـوئد اهانـت به قـرآن و 
سـوزاندن ایـن کتـاب مقـدس را آزادی بیـان اعـام 
می کننـد، افزود: باید آگاه باشـیم کـه تهاجم فرهنگی 
و ناتـوی فرهنگی بـه بازارهای ما نفـوذ کرده، حجاب 
را بـه مسـخره گرفتـه، پاها و دسـت ها برهنـه و موی 

اسـت. نمایان  زنان 
برخـی  در  امـروزه  گفـت:  اردسـتان  جمعـه  امـام 
آیین هـای عقـد و عروسـی مشـروبات الکلـی مصرف 
می شـود و بـا تأسـف جامعـه را خواب گرفته و چشـم 

روی ایـن موردهـا بسـته شـده اسـت.
مـردم  گسـترده  حضـور  دهشـیری  حجت االسـام 
در راهپیمایـی روز قـدس را خواسـتار شـد و افـزود: 
امیدواریـم بـا حضـور خـود در مسـجدها و مکان های 
مذهبـی بتوانیـم در تقویـت فرهنگ فاطمـی و علوی 

باشیم. کوشـا 
نفـر  هـزار  بـر ۴۳  افـزون  بـا  اردسـتان  شهرسـتان 
جمعیـت در ۱۱۸ کیلومتـری شـمال شـرقی اصفهان 

واقـع شـده اسـت.

رییـس اداره حفاظت محیط زیسـت کاشـان گفت: 
بیـش از ۶۰۰ مـورد پایش واحدهای صنعتی سـال 
۱۴۰۰ در ایـن شهرسـتان انجام شـد کـه ۶۰ واحد 
صنعتـی بـه دلیـل توجـه نکـردن بـه اخطارهـای 
زیسـت محیطی به مراجـع قضایی معرفی شـدند.
الهیـار دولتخـواه در آسـتانه روز زمیـن پـاک )دوم 
اردیبهشـت( در نشسـت خبری افزود: پارسال ۱۸۰ 
مـورد اخطاریـه زیسـت محیطـی بـرای واحدهایی 
آالینـده صـادر و پنـج واحد آالینده محیط زیسـت 

نیـز در این شهرسـتان تعطیل شـد.
وی بـا اشـاره به اینکـه ۱۴ مکان در کاشـان برای 
دفـن پسـماندها تعیین شـده اسـت، اظهار داشـت: 
بازیافـت  یـک شـرکت  قالـب  در  مـکان  هفـت 
متمرکـز شـد، ۲ مـورد در حـال پیگیـری و بقیـه 
نیز که بیشـتر آنها در مناطق روسـتایی واقع شـده 
اسـت، درحـال متقاعـد کـردن هسـتیم تـا حتی با 
شهرسـتان های مجاور کاشـان قرارداد منعقد شود.

بـه گفتـه وی، سـال گذشـته افـزون بـر ۷۰ مـورد 
مکاتبـه برای مشـکات پسـماند با شـهرداری ها، 
هفـت  کاشـان،  دهداری هـای  و  بخشـداری ها 
نشسـت کارگـروه سـاماندهی پسـماند نیـز در این 

شهرسـتان برگزار شـد.
رییـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت کاشـان بـا 
یـادآوری ۴۰ مـورد پایش در واحدهـای معدنی این 
شهرسـتان در سـال گذشـته تصریـح کـرد: چهـار 
واحـد معدنـی بـه دلیـل آلودگـی زیسـت محیطی 

تعطیل شـدند.
از  نفـر  و دسـتگیری ۴۶  از شناسـایی  دولتخـواه 
متخلفان صید و شـکار در این شهرسـتان در سـال 
۱۴۰۰ خبـر داد و گفت: بـرای این متخلفان پرونده 

تشـکیل و بـه مراجـع قضایی معرفی شـدند.
وی اضافـه کـرد: از این متخلفان صید و شـکار ۲۶ 
قبضه سـاح که ۱۱ قبضه قاچـاق و غیرمجاز بود، 

کشـف و جمع آوری شد.

رییـس اداره حفاظت محیط زیسـت کاشـان اظهار 
داشـت: امسـال برای روز جهانی زمین پاک شـعار 
»سـرمایه گذاری در زمیـن بـا حـذف پاسـتیک« 

نام گذاری شـده اسـت.
ماهیـت  دلیـل  بـه  پاسـتیک  افـزود:  وی 
تجزیه ناپذیـری، آثـار مخربـی را به محیط زیسـت 
وارد می کنـد، برخی مردم با رها کردن پاسـتیک، 

منابـع انـرژی فسـیلی را نیـز از بیـن می برنـد.
دولتخـواه تصریـح کرد: رها کـردن مـواد غیرقابل 
بازیافـت در طبیعـت نه تنها آلودگـی در آب، خاک، 
هـوا ایجـاد می کنـد و تهدیـدی برای اکوسیسـتم 
محسـوب می شـود بلکـه بـه حیوانـات و حیـات 
وحـش آسـیب می رسـاند و حتـی گاهـی سـبب 

مـرگ آنهـا نیز می شـود.
بازیافـت  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  تاکیـد کـرد:  وی 
پاسـتیک توجیـه اقتصـادی نـدارد، بازیافـت آن 
مقـرون بـه صرفه نیسـت و از سـویی دیگـر آتش 
زدن پاسـتیک نیـز باعـث آلودگی هـوا در محیط 

می شـود. زیسـت 
رییـس اداره حفاظت محیط زیسـت کاشـان گفت: 
روز جهانـی زمیـن پاک یکی از رویـداد مهم جهان 
اسـت که هر سـال در تمام کشـورها بـرای ارتقای 
آگاهـی و آموزش در مورد مسـائل زیسـت محیطی 
و ترویـج فرهنـگ حفاظـت و پاسـداری از زمیـن 

می شـود. برگزار 
دولتخـواه اظهار داشـت: روز جهانـی زمین پاک که 
یـک جنبـش محیـط زیسـتی اسـت در ایـران هر 
سـال دوم اردیبهشـت برگزار می شـود تا قشرهای 
مختلـف مـردم از اهمیـت زمیـن و مزیت هـای آن 
و گام هایـی کـه می توانند بـرای حفـظ آن بردارند، 
آگاه شـوند. وی تاکید کـرد: روز جهانی زمین پاک، 
زمانـی بـرای افزایـش آگاهی بخشـی، آمـوزش در 
مـورد مسـائل زیسـت محیطی و ترویـج فرهنـگ 

حفاظـت و پاسـداری از زمین اسـت.

محمـد علـی پیلـه ور بـه عنـوان بخشـدار انـارک معرفـی شـد. 
فرمانـدار شهرسـتان ناییـن در آییـن تکریـم و معارفـه بخشـدار 
کـه  پذیرفته ایـم  را  مسـوولیت  دورانـی  در  مـا  گفـت:  انـارک 
افتخارمـان ایـن اسـت بـا روحیـه جهـادی و انقابـی بـه مـردم 
خدمـت کنیـم و در دولـت آیت الـه رییسـی سـکان امـور را بـه 
دسـت گرفته ایـم کـه خداونـد کلیـه خدمتگـزاران صدیـق نظـام 
مقـدس جمهـوری اسـامی ایـران را در خدمت رسـانی به مردم 

توفیـق عنایـت فرمایـد.
محسـن فیـروزی افزود: از بخشـدار جدیـد انـارک می خواهم که 
ارتباط با نماینده و مسـووالن شهرسـتان و اسـتان برای پیگیری 
مشـکات بخـش را مـد نظر داشـته باشـد. شـهر کویـری انارک 
در ۷۵ کیلـو متـری ناییـن وشهرسـتان ناییـن در ۱۴۰ کیلومتری 

قراردارد. اصفهان  شـرق 

حرفـه ای  و  فنـی  آمـوزش  مرکـز  رییـس  نشسـت 
شهرسـتان نائیـن با فرماندار شهرسـتان با هـدف ارائه 
برنامه هـای آموزش هـای مهارتـی مرکـز در بخـش 

دولتـی و غیردولتـی
رضـا پوربافرانـی رییـس مرکـز آمـوزش فنـی وحرفه 
ای شهرسـتان نائیـن بـا محسـن فیـروزی فرمانـدار 

شهرسـتان دیـدار و گفـت و گـو کـرد.
در ایـن نشسـت، رضا پوربافرانی، گزارشـی از وضعیت 
آموزشـی بخـش دولتـی وغیـر دولتـی مرکـز ناییـن 
ارائـه و در خصـوص فلسـفه آموزش هـای مهارتـی 
مرکـز  فعالیـت  و همچنیـن  برنامه هـای سـازمان  و 
در راسـتای توانمنـد سـازی نیـروی انسـانی ونقـش 
آموزش هـای مهارتـی در حـوزه اشـتغال مطالبـی را 

نمود. بیـان 

فرماندار شهرستان نایین در آیین تکریم و 
معارفه بخشدار انارک:

افتخارمان این است با روحیه جهادی 
و انقالبی به مردم خدمت کنیم

در شهرستان نائین انجام شد:

نشست رییس مرکز آموزش 
فنی و حرفه ای با فرماندار

رئیـس جمعیـت هـال احمر شهرسـتان 
دهاقان از تهیه و توزیع بیش از ۸۰۰ سـبد 
معیشـتی و غیر معیشـتی بین خانواده های 
نیازمنـد در قالـب طرح هـال رحمت خبر 

داد.
داریـوش بهرامـی با اعام ایـن خبر گفت: 
پویـش ملـی هـال رحمـت بـا هـدف 
حمایـت و یـاری رسـانی بـه خانواده های 
نیازمند بمناسـبت ایام نـوروز و ماه مبارک 
رمضـان در سـطح شهرسـتان انجام شـد.
بهرامـی بـا بیـان اینکـه ترویج و توسـعه 
خدمـات خیـر و عـام المنفعـه و کمک به 
اقشـار مسـتمند یکی از اقدامـات جمعیت 
هـال احمر می باشـد، تصریح کـرد: پس 
از برگـزاری جلسـه با داوطلبیـن و خیرین، 
تعامـل و هماهنگـی در جـذب کمک هـا 
خانواده هـای  و  محرومیـن  شناسـایی  و 
نیازمند تعداد ۴۴۰ بسـته معیشـتی شـامل 
گوشـت گـرم گوسـفند و برنـج بـه ارزش 
تقریبـی ۱ میلیـارد و ۱۲ میلیون ریال تهیه 

و توزیـع گردید.
رئیـس جمعیـت هـال احمر شهرسـتان 
دهاقـان در ادامـه خاطـر نشـان کـرد: بـا 
توجـه بـه اینکـه داوطلبیـن حلقـه اتصال 
بیـن تـوان توانمنـدان و نیـاز نیازمنـدان 
می باشـند، با همکاری و مشـارکت خیرین 
داوطلـب و اعضای خانه هـای هال بیش 
از ۴۰۰ سـبد غیر معیشـتی شـامل البسـه 
در در قالـب طـرح فرشـتگان رحمـت بین 
خانوارهـای نیازمند، بیمـاران صعب العاج، 
متأثـر از کرونـا و کـم برخـوردار شـهر و 

روسـتا توزیع شـد.
داریـوش بهرامـی در پایان افـزود: خیرین 
و همشـریان بشردوسـت کـه عاقمند به 
مشـارکت در این امر خداپسـندانه هسـتند 
می تواننـد کمک هـای خـود را بـه شـماره 
حسـاب ۵۴۰۵۴۰۰۰9۴ نـزد بانـک ملـت 
بـه نـام جمعیـت هـال احمـر واریـز و یا 
بـه جمعیـت هال احمـر شهرسـتان اهدا 

نمایند.

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان دهاقان خبر داد:

 توزیع بیش از 800 سبد معیشتی و غیر معیشتی
با اجرای طرح هالل رحمت

نماینده مردم شهرستان های نجف آباد و تیران و کرون در مجلس:

تشکیل سازمان اقامت زمینه کسب مالیات از اتباع را فراهم می کند
نماینلده ملردم شهرسلتان های نجلف آباد و تیلران و کرون در مجلس شلورای اسلامی 
گفلت: تشلکیل سلازمان »مللی اقاملت« زمینه اخذ مالیلات از فعالیلت مهاجلران و امکان 

سلرمایه گذاری را بلرای آنلان فراهلم می کند.
ابوالفضلل ابوترابلی در گفت وگلو بلا ایرنلا افلزود: تشلکیل سلازمان مللی اقاملت بلرای 
سلاماندهی مهاجلران بله کشلورمان الزم اسلت و منافعلی را بلرای کشلور مثلل »اعطلای 
اقاملت« بله این اشلخاص و »املکان سلرمایه گذاری« و همچنین »اخذ مالیلات« از فعالیت 

آنلان را فراهلم می سلازد.
وی بلا بیلان اینکله در ازای اقاملت بله مهاجلران مزایایی هم بله افراد اختصلاص می یابد، 
تصریلح کلرد: در حلال حاضلر بله دلیلل نبود ایلن سلازمان و قوانین بله روز املکان اخذ 
مالیلات از کارکلرد آن هلا امکان پذیر نبوده و همین موضوع باعث شلده که اتباع افغان، 

درآملد خلود را در کشلورهای دیگر مثل ترکیه سلرمایه گلذاری کنند.

عضلو کمسلیون شلوراها و املور داخللی مجللس شلورای اسلامی بلا اشلاره بله قوانینی 
کله بلرای اقاملت اتبلاع در ایران وجلود دارد قدیمی اسلت، اظهارداشلت: بایلد قوانین و 

دسلتورالعمل های جدیلد و بله روزی تدویلن و ابلاغ شلود.
وی معتقلد اسلت با توجه به اینکه ایران سلومین کشلور جهلان در پذیلرش مهاجر بوده، 
سلاماندهی و مدیریلت ایلن موضوع ضرورت داشلته تا عاوه بلر کارکردهای اقتصادی 

در ارائله خدملت و اقلدام به موقع در شلرایط خاص نیز مؤثر باشلد.
ابوترابی به وضعیت جنگ در افعانسلتان اشلاره کرد و گفت: بیشلترین مهاجران کشلور 
ملا، از ایلن کشلور اسلت و با توجه به شلرایط نا آرام نیلاز به سلاماندهی و مدیریت وضع 

موجود می باشلد.
وی بلا بیلان اینکله رونلد علملی تأسلیس سلازمان »مللی اقاملت« در مرکلز پژوهش های 
مجلس شلورای اسلامی انجام شلده، اذعان داشلت: کمسلیون داخلی مجلس شلورای 

اسلامی ایلن موضلوع را بررسلی و کلیلات را تصویلب کلرد و نشسلت های تخصصلی 
پیراملون ایلن مسلئله بلا حضلور نهادهلای اداری و دولتلی برگزار خواهد شلد.

نماینلده ملردم شهرسلتان های نجلف آبلاد و تیلران و کلرون خاطرنشلان کلرد: پلس 
از تکمیلل فرآیندهلای کمسلیون تخصصلی در صحلن علنلی ملورد بررسلی قلرار 

می گیلرد.
بلا تشلکیل سلازمان »مللی اقاملت« صلدور کلیله ملدارک اقاملت، اشلتغال و تابعیلت 
و خلروج از کشلور بلا هماهنگلی نهادهلای مرتبلط بلر عهده سلازمان مللی مهاجرت 
گذاشلته می شلود کله رفع مشلکات مهاجلران افغانسلتانی در قالب این سلازمان رفع 

خواهد شلد.
در اسلتان اصفهلان ۱۶۰ هزار تبعه خارجی از کشلورهای افغانسلتان، علراق، هند، ترکیه، 

دو شنبه، 5 اردیبهشت 1401| شمــــاره 1039سلوریه و برخی کشلورهای دیگلر زندگی می کنند.
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شهرستان

امام جمعه اردستان:

 رفع تهاجم فرهنگی
در بازارهای کشورمان ضروری است

رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشان:

 پارسال ۶0 واحد صنعتی آالینده
به مراجع قضایی کاشان معرفی شدند

اسـتاندار اصفهـان گفـت: رفـع نقـاط حادثه خیز، تأمیـن اعتبار بـرای تکمیل بیمارسـتان 9۶ تختی 
شـهدای برخـوار و نوسـازی و تکمیـل مـدارس از مهمتریـن مصوبات سـفر به شهرسـتان بُرخوار 

است.
سـید رضا مرتضوی در حاشـیه سفر اسـتانی به شهرسـتان بُرخوار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
مصوبـات مربـوط به تکمیـل و تأمین اعتبار خطـوط انتقال و ایسـتگاه پمپاژ مخزن آب شـاپورآباد، 
تکمیـل و بهـره بـرداری از آزمایشـگاه مرکـزی برخوار تـا ۲۲ بهمن امسـال، تکمیل ۶ مدرسـه تا 
مهر امسـال و نوسـازی چهار مدرسـه در معرض فرونشسـت تا آبان امسـال از دسـتاوردهای سـفر 

امروز اسـت.
وی، تکمیـل زیرگـذر منطقـه شـالباف حبیب آبـاد اصفهان، رفـع نقاط حادثه خیز منطقه کمشـچه 
به اردسـتان در باند دوم اصفهان به این شهرسـتان و تکمیل و تأمین اعتبار بیمارسـتان 9۶ تختی 
شهرسـتان برخوار را از دیگر دسـتاوردهای سـفر اسـتانی به شهرسـتان برخوار دانسـت و ادامه داد: 

بیمارسـتان شـهدای برخوار ۶۰ درصد پیشـرفت فیزیکی داشـته است.
اسـتاندار اصفهـان بـه ماقـات مردمـی بـا ۳۲ نفـر در این سـفر اشـاره کـرد و افـزود: همچنین با 
نماینـدگان کشـاورزان و بخش هـای مختلف بـه گفت و گو نشسـتیم و در ارتباط با حقابـه آن ها و 

مسـاعدت در تأمیـن آب بـرای مـردم شهرسـتان مذاکره و تصمیم گیری شـد.
وی خاطرنشـان کـرد: همچنیـن دربـاره دسترسـی به کمربندی شـرق از سـمت ُپـل »َورتون« به 

کانشـهر اصفهـان تـا پایان خـرداد امسـال تصمیم گیـری و تعیین تکلیف می شـود.
کمربندی شـرق اصفهان از آزاد راه نطنز - کاشـان - اصفهان آغاز و به آزاد راه اصفهان - شـیراز 
ختـم می شـود و شـریانی مهـم بـرای ارتباط هرچـه بهتر و سـریعتر ترافیـک جنوب بـه جاده های 

منتهـی بـه مرکز و شـمال کشـور به شـمار می آید.
نماینـده مردم شـاهین شـهر و میمه و برخـوار در مجلس نیـز در جمع خبرنگاران گفت: بیشـترین 
خواسـته های طـرح شـده در این سـفر غیـر پولی و مربـوط به مشـکاتی در زمینـه دریافت مجوز 

بـرای راه اندازی یا توسـعه مشـاغل بود.
حسـینعلی حاجـی دلیگانـی، خواسـتار پیگیری مصوبات جلسـه شـورای اداری مشـترک اسـتان و 
شهرسـتان برخـوار در سـه مـاه آینده از سـوی یکـی از معاونـان اسـتانداری اصفهان شـد و افزود: 

برگـزاری جلسـه های کاربـردی و عملیاتـی کـه خروجی داشـته باشـد ضروری اسـت.
وی تصریـح کـرد: مهم تریـن نیازهـای اساسـی اسـتان اصفهـان تأمیـن آب و پسـاب اسـت کـه 

امیدواریـم بـا نـگاه ویـژه مقام هـای اسـتانی ایـن مسـائل هرچـه زودتـر رفع شـود.
بـه گـزارش ایرنـا اسـتاندار اصفهان در سـفر یک روزه به شهرسـتان بُرخـوار با حضور در شـهرک 
صنعتـی دولـت آبـاد از یـک واحد تولیدی صنایع دسـتی بازیـد و در گلزار شـهدای گمنـام امامزاده 
ابراهیـم )ع( نسـبت بـه شـهدای انقاب اسـامی ادای احترام کرد و پـس از بازدید از شـاپورآباد در 

جلسـه شـورای اداری مشـترک اسـتان و شهرسـتان برخوار حضور یافت.
همچنیـن جلسـه های کارگروه ویژه تسـهیل و رفع موانع تولید شهرسـتان برخوار بـا حضور معاون 
هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری اصفهـان، کارکنـان فرمانـداری و بخشـداری های تابعـه با 
حضـور معـاون توسـعه مدیریـت و منابع اسـتانداری برگزار و بازدید از بیمارسـتان در دسـت احداث 
شـهدای برخـوار، تصفیـه خانه شـمال شـهر اصفهـان و نقطه حادثه خیز شـالباف با حضـور معاون 

امـور عمرانی اسـتانداری اصفهان انجام شـد.
شهرستان برخوار با حدود ۱۴۰ هزار نفر جمعیت در ۱۰ کیلومتری شمال اصفهان است.

استاندار اصفهان در حاشیه سفر استانی به شهرستان بُرخوار:
 رفع نقاط حادثه خیز و تأمین اعتبار بیمارستان

از مهمترین مصوبات سفر به شهرستان است

گزارش

شــهردار گلپایــگان در اســتان اصفهــان در پــی انتشــار فیلمــی 
ــر یــک واحــد مســکونی به طــوری  ــوار در براب از کشــیدن دی
کــه ســاکنان آن حاضــر بــه خــروج از خانــه نیســتند، گفــت: 
ایــن خطــا از ســوی اداره کل ثبــت اســناد و امــاک روی داده 

اســت و شــهرداری در ایــن ماجــرا مقصــر نیســت.
به تازگــی ویدئویــی در فضــای مجــازی منتشــر شــده اســت 
کــه بــر اســاس حکــم مراجــع قضایــی و بــه دلیــل اختــاف 
ملکــی، برابــر یــک واحــد مســکونی در شهرســتان گلپایــگان 
دیــوار کشــیده شــده اســت و ســاکنان ایــن واحــد مســکونی 
ــس  ــوار حب ــه نیســتند پشــت دی ــرک خان ــه ت ــه حاضــر ب ک

شــده اند.
ــم و  ــن فیل ــاره ای ــگان در ب پیمــان شــکر زاده شــهردار گلپای
ــت اســناد  ــا، گفــت کــه خطــا از اداره ثب ــی تمــاس ایرن در پ
اســت نــه شــهرداری؛ بــرای حــل اختــاف بیــن ۲ شــهروند 

ــه دادیــم کــه ۴  ــه شــورا ارائ ــی طــرح تفصیلــی را ب گلپایگان
متــر زمیــن کــه محــل اختــاف آنهــا اســت را خریــداری و 
بــه شــکل کوچــه بــرای عبــور و مــرور درآوریــم. وی گفــت: 
ماجــرای پیش آمــده اختــاف شــخصی و ملکــی اســت 
ــه  ــاال گرفت ــدر ب ــته آنق ــال گذش ــاف در ۱۲ س ــن اخت و ای
ــیده و رأی  ــان کش ــه می ــی ب ــع قضای ــای مرج ــه پ اســت ک
مســدود کــردن تنهــا راه خروجــی خانــه صــادر شــده اســت تا 

ــن همســایه مجــاور شــوند. ــد وارد زمی ســاکنان نتوانن
شــهردار گلپایــگان بــا بیــان اینکــه متشــاکی پروانــه ســاخت 
ــه اش قدمــت ۶۰ ســاله دارد اصــًا  دارد امــا شــاکی کــه خان
ــرای تصویــب طــرح  ــان داشــت: ب ــدارد، بی ــه ســاخت ن پروان
تفصیلــی و خریــد ایــن ملــک مــورد اختــاف نیازمنــد مصوبه 
شــورا هســتیم کــه هنــوز شــورا نظــری اظهــار نظــری در این 

ارتبــاط نکــرده اســت.

از ســوی دیگــر بهــرام دالور کــه بــا حکــم دادگســتری مقابل 
منزلــش دیــوار کشــی شــده بــود و ۲۴ ســاعت بــا خانــواده اش 
در منــزل حبــس بــود بــا بیــان اینکــه مســووالن دادســتانی 
بخشــی از دیــوار را تخریــب کردنــد تــا امــکان خــروج افــراد 
ــته  ــال گذش ــت: از ۱۲ س ــد، گف ــده باش ــم ش ــزل فراه از من
ایــن پرونــده بــاز اســت در حالــی کــه نظــر دادســتانی تخلــف 

شــهرداری و اداره کل ثبــت اســناد اســت.
ــه  ــتری مراجع ــه دادگس ــون ب ــم اکن ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
کــردم، ادامــه داد: تنهــا پاســخ شــهرداری بــه مــا ایــن اســت 
کــه متــراژ زمیــن محــل اختــاف در قالــب طــرح تفصیلــی 
ــت  ــا اولوی ــهر ب ــورای ش ــا ش ــت ام ــل اس ــل ح ــهر قاب ش
ندانســتن موضــوع تاکنــون زیــر بــار آن نرفتــه اســت. دالوری 
گفــت: بــا پیگیــری صــورت گرفتــه، شــهرداری پیشــنهاد داده 
اســت ایــن اختــاف را بایــداز طریــق مــاده ۱۰۰ یــا مــاده ۸ 

حــل کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه عــرض زمیــن ۱۰ متــر اســت و ۴ متــر آن 
بایــد کوچــه شــود کــه در دادگســتری می گوینــد بایــد تعهــد 
بدهیــد کــه ایــن کوچــه در تملــک شــما نیســت تــا شــاکی 
رضایــت بدهــد، در حالــی کــه مــن تنهــا یــک مســیر بــرای 

ــم. ــزل می خواه ــروج از من خ
بــه گــزارش ایرنــا بــه دلیــل اختــاف بیــن صاحبــان ۲ واحــد 
مســکونی همجــوار و مراجعــه بــه مراجــع قضایــی، مامــوران 
دســتگاه قضایــی بــا چندیــن مرتبــه اخطــار از ســاکنان منــزل 
ــون  ــد و قان ــرک کنن ــه را ت ــه خان ــد ک ــاکی می خواهن متش
دیــوار چینــی صــورت بگیــرد امــا ســاکنان از منــزل بیــرون 
ــود. در  ــی می ش ــت اجرای ــان حال ــم در هم ــد و حک نمی رون
ــوار  ــن ماجــرا در فضــای مجــازی، دی ــپ ای ــی انتشــار کلی پ

یــاد شــده تخریــب شــده اســت.

ــتان  ــرق شهرس ــر ب ــه مدی ــم و معارف ــم تکری ــن مراس آئی
ــا  ــم ب ــن مراس ــد. ای ــزار گردی ــداري برگ ــان در فرمان فاورج
حضــور فرمانــدار، قائــم مقــام، مدیــر روابــط عمومــي، معــاون 
ــد. ــرق شهرســتان برگــزار گردی ــر ب سیاســي و امنیتــي و مدی

در ابتــدا حمامیــان ضمــن عــرض قبولــي طاعــات و عبــادات 
در مــاه مبــارک رمضــان و تبریــک انتصــاب فرمانــدار جدیــد 
ــا و اهــداف شــرکت  ــه ه ــي در خصــوص برنام ــي دقایق معین

صحبــت کــرد و ســپس فرمانــدار نیــز ضمــن خوش آمدگویــي 
ــه حاضریــن مراســم، آمادگــي  ــادات ب ــي طاعــات و عب و قبول
خــود را جهــت همــکاري بــا بــرق شهرســتان اعــام نمــود.

در ادامــه از زحمــات و تاشــهاي یکســاله دکتــر حدادي پــور و 
همکارانشــان در امــور بــا اهــدا لــوح ســپاس تشــکر و ســپس 
حکــم انتصــاب مدیــر جدیــد شهرســتان مهنــدس اســکندري 

را اهــدا شــد.

ــه و در  ــتان رفت ــرق شهرس ــور ب ــه ام ــس از آن ب ــن پ حاضری
طــي جلســه اي در ســالن اجتماعات امــور همــکاران از زحمات 
ــکر و  ــپاس تش ــوح س ــته گل و ل ــدا دس ــا اه ــور ب ــدادي پ ح
قدردانــي کــرده و بــه وی انتصــاب مدیریــت بــرق کاشــان را 
تبریــک و آرزوي موفقیــت و بهــروزي کردنــد. همچنیــن حکم 
ــر  ــوان مدی ــت و حضــور وی را به عن انتصــاب اســکندري قرائ

جدیــد بــرق شهرســتان تبریــک گفتنــد. ÷

شهردار گلپایگان درباره دیوارکشیدن 
مقابل خانه یک شهروند:

شهرداری مقصر نیست

جلسه تودیع و معارفه 
شهرستان  برق  مدیر 
فالورجان برگزار شد
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Iranian Foreign Minister Hossein Amir 
Abdollahian spoke over the phone 
with EU Foreign policy chief Joseph 
Borrell on Friday evening.
The two diplomats discussed the lat-
est status of the Vienna talks on lift-
ing sanctions on Iran in tandem with 
the efforts to revive the 2015 nuclear 
deal, officially called the Joint Com-
prehensive Plan of Action (JCPOA).
 The Iranian foreign minister referred 
to the continuation of negotiations 
in Vienna, saying there is no doubt 
about the determination of the Iranian 
government to reach a “good, strong 
and lasting agreement.”
He added that the White House must 
put aside “excessive demands and 
hesitation and take steps towards re-

alism and solutions.”
Referring to the tireless efforts of all 
parties in the Vienna talks, Iran’s top 
diplomat said that the three European 
countries (France, Germany and Brit-
ain also called E3), Russia and China 
are now ready to finalize the agree-
ment. 
He added that the 
current U.S. adminis-
tration must have the 
“courage to correct 
the White House’s 
past wrong policies”.
Amir Abdollahian ap-
preciated the tireless 
efforts of Borrell and 
his deputy Enrique 
Mora for revitalizing 
the JCPOA, empha-
sizing that “now di-
plomacy is working 
properly”.
Borrell also referred 
to the positive will of 
the Iranian side in the 
Vienna talks, saying, 
“We believe that Iran 
wants an agreement 
and that there have 
been various initia-
tives which still exist 
and continue.”
The EU foreign pol-
icy chief added that 
the protraction of the 
break in the talks “is 
not constructive” and 

suggested that talks between EU co-
ordinator Mora and Iran’s chief nego-
tiator be resumed shortly.
Amir Abdollahian stresses the need to 
establish peace in Afghanistan
Elsewhere in the talks, Iran’s chief 
diplomat pointed to the escalation 

of terrorist acts in 
Afghanistan and the 
influx of Afghan refu-
gees to Iran, stress-
ing the need for se-
rious cooperation in 
establishing stability 
and security in the 
country.
Addressing the plight 
of Afghan refugees, 
Iran’s foreign minister 
called for sending hu-
manitarian aid to the 
country.
Iran renews call to 
end Ukraine war 
through dialogue 
Foreign Minister Amir 
Abdollahian also re-
ferred to the vast 
dimensions of devel-
opments in Ukraine, 
insisting on Iran’s call 
to find a political solu-
tion to the Ukraine 
war.
Iran welcomes tem-
porary truce in Yem-
en, hopes for a dura-
ble peace 

Amir Abdollahian also welcomed es-
tablishment of a temporary ceasefire 
in Yemen and expressed hope that the 
region would see a permanent cease-
fire, complete lifting of the blockade 
on Yemen and a Yemeni-Yemeni 
agreement.
Referring to the ongoing war between 
Russia and Ukraine, Borrell described 
it as a global crisis that could have 
negative consequences.
Borrell also welcomed support by Iran 
to bring the Yemen war to a close and 
helping the refugees in Afghanistan. 
Europe’s chief diplomat also stressed 
that the European Union can estab-
lish close consultation, dialogue and 
joint cooperation with Iran in various 
fields.

Export from Chabahar port, in the 
southeast of Iran, rose by 3.5 folds 
in the past Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20), as compared to 
its previous year, a provincial official 
announced.
Behrooz Aqaei, the director-general of 
Sistan-Baluchestan province, where 
the port lies, also said that increasing 
traffic of ships and commodities in 
the port is on the agenda of his de-

partment’s activity in the current year.
As Iran’s only oceanic port on the 
Gulf of Oman, Chabahar port holds 
great significance for the country 
both politically and economically. The 
country has taken serious measures 
for developing this port in order to 
improve the country’s maritime trade.
In this regard, the Islamic Republic 
has been welcoming investors from 
all over the world to take part in the 

development of this port and benefit 
from its distinguished position as a 
trade hub in the region.
Chabahar port consists of Shahid 
Kalantari and Shahid Beheshti ter-
minals, each of which has five berth 
facilities. The port is located in Iran’s 
Sistan-Balouchestan Province and 
is about 120 kilometers southwest 
of Pakistan’s Baluchistan province, 
where the China-funded Gwadar port 

is situated.
In May 2016, India, Iran, and Afghan-
istan signed a trilateral agreement for 
the strategically-located Chabahar to 
give New Delhi access to Kabul and 
Central Asia.
Based on an agreement with Iran, 
India is going to install and operate 
modern loading and unloading equip-
ment including mobile harbor cranes 
in Shahid Beheshti Port in Chabahar.

Iran FM to EU: White House must set aside excessive demands, hesitation

Leader’s message of 
sympathy relayed to 
families of Afghan 
martyrs
Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Ali Khamenei on Satur-
day sent a message of sympathy to 
the Afghan families who have lost 
loved ones in the recent terrorist 
attacks in Afghanistan.
The message was relayed by Iran’s 
deputy ambassador to Kabul Has-
san Mortazavi.
The deputy ambassador and his 
accompanying delegation met with 
the families of the martyrs to de-
clare the sympathy of the Leader 
and the Islamic Republic to them.
A series of deadly attacks has led 
to the deaths of dozens of people 
across Afghanistan. An explosion 
tore through a mosque near the 
northern Afghan city of Kunduz 
on Friday killing at least 33 people 
and wounding dozens of others. 
The attack happened a day after 
blasts at a Shia mosque in Mazar-
i-Sharif.
Earlier Thursday, a roadside bomb 
exploded near a boys’ school in the 
capital Kabul, injuring two children 
in the city’s predominately Shia 
neighborhood of Dasht-e-Barchi. A 
third bomb in Kunduz wounded 11 
mechanics working for the coun-
try’s Taliban rulers, according to Al 
Jazeera.
Also on Tuesday, two bomb blasts 
at a boys’ school in Kabul killed 
at least six people and wounded 
more than 20. The blasts hap-
pened at the Abdul Rahim Shahid 
high school in the Shia-dominated 
west of the city. The number of 
dead is likely to rise. A nearby tu-
ition center was also targeted in a 
grenade attack.

-------------------------------------------

Iran expresses con-
cern over recent 
bombings in Afghan-
istan
The latest bomb attacks in neigh-
boring Afghanistan has prompted 
a response from Iran’s Foreign 
Ministry spokesperson, who said 
that regular bomb strikes and 
explosions targeting people in 
numerous towns across the war-
torn country are a source of great 
worry.
Saeed Khatibzadeh, in a statement 
on Thursday, alluded to rising re-
ports of recurrent bomb strikes 
in several Afghan cities, express-
ing Iran’s worry over the steep 
increase in the frequency of such 
“bitter incidents.”
Khatibzadeh said such terror-
ist assaults, whose main targets 
are fasting Muslim prayers, are 
disgusting, noting that the lat-
est bomb strikes in Afghanistan 
occurred during the holy month 
of Ramadan, when mosques are 
more packed owing to people’s 
attendance.
Khatibzadeh also wished the in-
jured a speedy recovery.
On Thursday, an explosion at a 
mosque in Mazar-e-Sharif left 
dozens killed and wounded, which 
can be considered as the country’s 
second significant attack on the 
Shia Hazara population in a week. 
According to a statement on 
Daesh’s Telegram channel, the at-
tack on the Mazar-i-Sharif mosque 
was carried out using a remotely 
detonated booby-trapped bag 
when the structure was filled with 
worshipers.
Two explosions outside a school in 
Kabul’s Hazara minority area killed 
and injured a couple of people on 
Tuesday.
The Hazara ethnic group makes up 
around 22% of the country’s pop-
ulation. Its members have already 
been targeted in a number of large-
scale kidnappings and murders 
across Afghanistan.
Khatibzadeh also denounced the 
“terrorist” attack on a mosque 
in Kunduz on Friday, expressing 
Iran’s serious worry over the in-
crease of violence and terror in 
Afghanistan.

Muslim unity has 
upset arrogant coun-
tries: Iranian interior 
minister 
Iran’s Interior Minister Ahmad 
Vahidi said on Friday that arro-
gant countries are deeply dis-
satisfied with the unity among 
Muslims.
“The global arrogance is deeply 
upset by the unity among Mus-
lim peoples, and therefore it al-
ways seeks to sow division and 
create hypocrisy among Mus-
lim peoples in order to achieve 
its goals and objectives,” Fars 
News quoted Vahidi as saying.
 The interior minister point-
ed out that the families of the 
“defenders of the holy shrines” 
have a high position in society, 
saying “the rank of martyrdom 
is a sublime rank, and it was 
won by the dear defenders of 
the holy shrines, and in addition 
to their emigration, they also 
struggled for the sake of God 
and were consequently awarded 
the lofty medal of martyrdom.”
Defenders of holy Shrine refers 
to those who fought against ter-
rorist groups, including Daesh, 
in Syria. Vahidi emphasized that 
arrogant countries the “devils 
of the earth” resented all this 
jihad, pride and bonds between 
Muslim peoples. “Given that 
the Iranian and Afghan peoples 
stand side by side with one slo-
gan, unity of word and a unified 
demand, the global arrogance 
seeks to sow division among 
Muslims to prevent their unity 
and cohesion,” the minister re-
marked. He pointed out that the 
love of Islam and Ahl al-Bayt 
created special bonds between 
the Iranian and Afghani peoples.
“Today, the terrorists are show-
ing their malice and contempt in 
Kabul, Mazar-i-Sharif and other 
cities of Afghanistan, and they 
are killing fasting people and 
innocent children for no reason 
other than believing in Islam 
and following the school of Ahl 
al-Bayt, peace be upon them.”
He said unbelievers see “purity, 
attendance in mosque, fasting 
and worshipping as unforgiv-
able sins.”  He considered the 
unity between the Iranian and 
Afghan peoples as stemming 
from the religious beliefs of the 
two nations. The minister stat-
ed that the agents of arrogant 
countries are deeply resentful of 
unity among Islamic countries, 
and therefore they commit such 
crimes, adding such acts only 
result in an increase in Muslims’ 
belief and more solidity among 
Muslim peoples.
Afghanistan has lately become 
a flashpoint of repeated brutal 
acts perpetrated by terrorist 
groups. Over the last few weeks, 
Sunni and Shia mosques have 
been targeted with attacks that 
resulted in the injury and death 
of dozens of innocent civilians. 
Iran has condemned the rise 
in attacks in Afghanistan and 
warned of plots to instigate 
sectarian wars.   Iranian For-
eign Ministry spokesman Saeed 
Khatibzadeh has expressed 
Iran’s concern about the recent 
wave of explosions in Afghan-
istan.  He censured the “blind 
terrorist acts” that took place 
during the holy month of Rama-
dan in which more people attend 
mosques, describing the target-
ing of fasting worshipers as a 
“repulsive” act.
Referring to media reports that 
dozens of innocent people were 
killed and injured in one of the 
explosions in Mazar-i-Sharif on 
Thursday, Khatibzadeh wished 
patience for the families of the 
victims of the attacks and health 
and recovery for the injured.

Iran’s export of steel ingots increased 25 percent 
in the past Iranian calendar year 1400 (ended on 
March 20), from its preceding year, Iranian Mines 
and Mining Industries Development and Renova-
tion Organization (IMIDRO) has announced.
The IMIDRO’s data put the country’s annual steel 
ingot exports at 7.678 million tons in the past 
year, and at 6.162 million tons in its previous year.
The Iranian Steel industry has been constantly de-
veloping over the past years against all the pres-
sures and obstacles created by outside forces like 
the U.S. sanctions and the coronavirus outbreak 
that has severely affected the performance of the 
world’s top producers.
Iran’s crude steel production increased by 11.8 
percent in the first two months of 2022 when the 
production by the world’s top 64 steelmakers 
declined by 5.5 percent, according to the World 

Steel Association (WSA)’s latest report.
Iran was ranked first among the world’s top steel 
producers in terms of production growth, fol-
lowed by India, Germany, Russia, and the United 
States.
Based on the report, Iran produced 5.3 million 
tons of crude steel during the mentioned two 
months.
The country’s crude steel production in February 
stood at 2.5 million tons which was also 3.7 per-
cent higher than the same month in 2021.
According to the World Steel Association, similar 
to the past two years, Iran has maintained its 10th 
place among the world’s top steel producers, af-
ter countries like China, India, Japan, and Russia.
The country is expected to climb to seventh place 
among the world’s top steel producers by the Ira-
nian calendar year 1404 (March 2025).

Steel ingot exports increase 25% in a year

Annual export from Chabahar port up 3.5 folds

The value of non-oil trade between Iran 
and China reached $3.85 billion in the 
first three months of 2022 to register 
an 18-percent rise year on year, ac-
cording to the data released by China’s 

customs administration.
The value of trade between the two 
countries in January-March 2021 
stood at $3.25 billion, Tasnim news 
agency reported.

Based on the mentioned data, China’s 
imports from Iran in the first quarter of 
2022 grew by 30 percent compared to 
the previous year and reached $1.93 
billion. China had imported $1.48 bil-
lion worth of goods from Iran in Q1 
2021.
China’s exports to Iran in Janu-
ary-March 2022 also increased by 
eight percent to reach $1.92 billion 
from $1.77 billion in the previous year’s 
same period.
Iran-China non-oil trade stood at $14.8 
billion in 2021, according to China’s 
customs administration.
The value of trade between the two 
countries during the previous year de-
clined by less than one percent in com-
parison to 2020 in which the figure was 
reported to be $14.9 billion.
China’s imports from Iran in 2021 grew 
by more than one percent compared 
to the previous year and reached $6.5 

billion. China had imported $6.4 billion 
worth of goods from Iran in 2020.
However, China’s exports to Iran in 
January-December 2021 fell by about 
two percent to $8.3 billion from $8.5 
billion in the previous year.
Iran mainly exports foodstuff and ag-
ricultural products to China while im-
porting machinery and industrial raw 
materials, medical equipment, fabrics, 
and auto parts.
China is one of Iran’s main trade part-
ners that has maintained strong trade 
ties with the Islamic Republic despite 
the strict U.S sanctions.
Iran and China officially signed the 
document for 25-year comprehensive 
cooperation in March 2021.
The document was signed between 
Iran’s former Foreign Minister Moham-
mad Javad Zarif and Chinese Foreign 
Minister Wang Yi at the Iranian Foreign 
Ministry.

Iran-China quarterly trade rises 18% yr/yr

Iranian Foreign 
Minister Hos-
sein Amir Ab-
dollahian spoke 
over the phone 
with EU Foreign 
policy chief Jo-
seph Borrell on 
Friday evening.
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Trade Promotion Organization (TPO) of 
Iran is going to hold an exhibition for 
introducing the capacities of the coun-
try’s small and medium-sized enterprises 
(SMEs) in late June, the TPO portal re-
ported.
To be held during June 26-29, the exhibi-

tion is organized in collaboration with the 
Ministry of Cooperatives, Labor, and So-
cial Welfare, the Vice Presidency for Sci-
ence and Technology, Iran Small Indus-
tries, and Industrial Parks Organization 
(ISIPO), and Iran International Exhibition 
Company (IIEC).

TPO to hold 
exhibition on 
export capac-
ities of SMEs

Establishment of 
40 new towns on 
agenda
Iranian Transport and Urban De-
velopment Ministry plans to es-
tablish 40 new residential towns 
across the country in which 
affordable housing units will be 
built under the framework of 
the ministry’s National Housing 
Movement.
According to Transport and Ur-
ban Development Minister Ros-
tam Qasemi, over 600,000 hous-
ing units will be constructed in 
the mentioned towns under the 
framework of the National Hous-
ing Movement, the Transport 
Ministry’s news portal reported.
Speaking in a meeting for re-
viewing the progress of the 
housing unit projects awarded 
to the Headquarters for Execu-
tion of Imam Khomeini’s Order, 
Qasemi said: “In the new towns, 
using the lands allocated to the 
National Housing Movement, 
in addition to the construction 
of housing units, income must 
be also generated and the pro-
ceeds must be spent in order to 
advance the National Housing 
Movement.” Earlier this month, 
Deputy Transport and Urban De-
velopment Minister Mahmoud 
Mahmoudzadeh announced 
the definite allocation of about 
980,000 land lots with residen-
tial use for the construction of 
National Housing Movement 
units across the country.
Mahmoudzadeh said that 1.4 
million land lots have been also 
identified that their usage should 
be determined, or they should be 
added to the area, or be investi-
gated technically by the provin-
cial planning councils and the 
Supreme Council of Architecture 
and Urban Planning. If the final 
task is determined, the land has 
been provided for the construc-
tion of 2.3 million housing units, 
he added. According to the depu-
ty minister, out of the four million 
units that are to be built in four 
years, 3.2 million are in urban ar-
eas and 800,000 in rural regions. 
The provided lands are the lands 
of the Ministry of Transport and 
Urban Development and so far, 
no land has been provided by 
other organizations, the official 
further stated.

-------------------------------------------

TSE’s main index 
climbs 58,000 
points in a week
TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), gained 
58,000 points (four percent) to 
1.512 million in the past Iranian 
calendar week (ended on Friday).
TEDPIX also gained 145,000 
points (10.5 percent) in the past 
Iranian month Farvardin, the first 
month of the Iranian calendar 
year (March 21-April 20). In the 
past few months, Securities and 
Exchange Organization (SEO) has 
taken many measures to stabi-
lize the stock market, reduce the 
excitement in trading and return 
shareholders’ trust in this market, 
and these decisions have showed 
their effect in the past month. 
TEDPIX is expected to follow a 
mild upward trend in the current 
Iranian calendar year 1401 (start-
ed on March 21), a market analyst 
told IRNA on April 3.
“The capital market index experi-
enced a significant decline in [the 
Iranian calendar year] 1399 (end-
ed on March 21, 2021) and the 
transactions at this market also 
undergone some correction in the 
previous year. Therefore, it seems 
that given the relative stability of 
macroeconomic variables, we will 
see a slight growth in the market 
index during the current year,” Ali 
Teymouri said.

Why Do You Feel Exhausted? 12 Reasons (Plus Solutions)
By: PARISA JAMADISource: https://www.healthline.com/nutrition/10-reasons-you-are-tired#The-bottom-line

If you’re feeling overly tired or have little 
energy, you’re not alone.
Fatigue may be caused by simple factors 
like a lack of sleep or coming down with 
a cold or the flu. 
Even though everyone feels tired from 
time to time, chronic fatigue can harm 
your quality of life and prevent you from 
doing things you enjoy.
In most cases, fatigue can be remedied 
by lifestyle or dietary modifications, cor-
recting a nutrient deficiency, or treating 
an underlying medical condition. Still, to 
improve fatigue, you need to get to the 
bottom of what’s causing it.
Here are some potential reasons why 
you’re always tired.
1. Not getting enough high quality sleep
Getting enough sleep is essential for 
overall health. Unfortunately, many of 
us don’t get enough, which may lead to 
fatigue.
During sleep, your body performs a 
number of critical processes, including 
releasing important growth hormones 
and repairing and regenerating cells. 
This is why most people wake up feel-
ing refreshed, alert, and energized after 
a night of high quality sleep (1Trust-
ed Source, 2Trusted Source, 3Trusted 
Source).
Even though sleep time should be in-
dividualized, the American Academy 
of Sleep Medicine and Sleep Research 
Society recommends that adults get at 
least 7 hours of sleep per night for op-
timal health (2Trusted Source, 3Trusted 
Source).

2. Nutrient deficiencies
Nutrient deficiencies may lead you to feel 
exhausted on a daily basis, even if you’re 
getting more than 7 hours of sleep.
Deficiencies in the following nutrients 
have been linked to fatigue (6Trusted 
Source, 7Trusted Source):
• iron
• riboflavin (vitamin B2)
• niacin (vitamin B3)
• pantothenic acid (vitamin B5)
• pyridoxine (vitamin B6)
• folate (vitamin B9)
• vitamin B12
• vitamin D
• vitamin C
• magnesium
Anemia affects 25% of the world’s popu-
lation. Iron deficiency anemia is the most 
common type, responsible for 50% of all 
anemia. Fatigue is one of the most com-
mon symptoms of this condition, but it 
typically improves once iron stores are 
restored (8Trusted Source).
3. Stress 
Although some stress is normal, chron-
ic stress is linked to fatigue (11Trusted 
Source, 12Trusted Source, 13Trusted 
Source).
In fact, chronic stress may lead to 
stress-related exhaustion disorder (ED).
Furthermore, chronic stress may cause 
structural and functional changes in your 
brain and lead to chronic inflammation, 
which may contribute to symptoms like 
fatigue (14Trusted Source, 15Trusted 
Source).
4. Certain medical conditions 

If you’re experiencing unexplained, 
chronic fatigue, you should visit your 
doctor and discuss your symptoms.
They may recommend testing to rule out 
certain health conditions that cause fa-
tigue, such as sleep apnea, hypothyroid-
ism, cancer, chronic fatigue syndrome, 
multiple sclerosis, anxiety disorders, 
kidney disease, depression, diabetes, 
and fibromyalgia (17Trusted Source, 
18Trusted Source, 19Trusted Source). 
It’s important to know that it’s abnormal 
to feel exhausted all the time. If you ex-
perience frequent fatigue, there’s likely 
one or more causes.
5. Consuming too much caffeine
Although caffeinated beverages like cof-
fee and energy drinks give you a tempo-
rary boost of energy, over-reliance on 
them may make you more tired the next 
day. That’s because too much caffeine 
can harm sleep, which may 
cause fatigue. 
6. Inadequate hydra-
tion
Staying well hydrat-
ed is important for 
maintaining energy 
levels. The many 
biochemical reactions 
that take place in your 
body every day 
result in a loss 
of water that 
needs to be re-
placed.
7. Overweight or 
obesity 

Maintaining a healthy body weight is es-
sential to overall health.
Not only is obesity significantly linked to 
a greater risk of many chronic illnesses 
like type 2 diabetes, heart disease, and 
certain cancers, but it may also increase 
your risk of chronic fatigue (32Trusted 
Source).
8. A sedentary lifestyle. Leading a sed-
entary lifestyle may lead to tiredness 
during the day. Studies show that exer-
cising more may improve symptoms of 
fatigue in some people, including those 
with medical conditions l i k e 
m u l -

tiple sclerosis (MS) (44Trusted Source, 
45Trusted Source, 46Trusted Source).
9. Certain medications. Some drugs, 
including steroids, blood pressure 
medications, and antidepressants, are 
linked to side effects like insomnia and 
increased tiredness (47Trusted Source, 
48Trusted Source).
The bottom line
Even though everyone has days when 
they feel exhausted, constantly feeling 
run down and tired isn’t normal.
Many possible factors cause chronic 

fatigue, such as underlying medical 
conditions, nutrient deficiencies, 
sleep disturbances, caffeine in-

take, and chronic stress.
If you’re experienc-

ing unexplained 
fatigue, it’s im-

portant to talk 
with your 
doctor to 
find the 
cause. 
 

Managing Director of Iran Gas Engi-
neering and Development Company 
Reza Noshadi has said 14 gas stor-
age facility development projects are 
currently underway across the coun-
try, Shana reported.
According to Noshadi, in addition 
to the geographical distribution of 
the mentioned projects all around 
the country, they also have unique 
features in terms of the required 
technology and complexity of oper-
ations.
Storage in a salt dome and water 
reservoir are two of the mentioned 
projects which are being conducted 
for the first time in the country, while 
Ghezel Tappeh Reservoir is also one 
of the country’s most exceptional 
hydrocarbon fields in terms of tem-
perature and pressure, Noshadi said.
“The development of such fields 
significantly improves the skills of 
Iranian engineers and leads to the 
integration of knowledge and tech-
nology in the country, so we need 
to attract experts and experienced 
engineers to manage and implement 
these strategic projects,” he added.

Noshadi further stressed the impor-
tance of timely implementation of 
storage development projects and 
called for the allocation of human 
resources needed to fulfill commit-
ments on time.
Following the development of the 
South Pars gas field and the increase 
in the country’s gas production ca-
pacity, the construction and devel-
opment of the country’s natural gas 
storage facilities have become a top 
priority.
In this regard, the Oil Ministry has 
been following a comprehensive plan 
to increase the country’s natural gas 
storage capacity to 6.5 billion cubic 
meters (bmc) by the Iranian calendar 
year 1402 (starting in March 2023). 
The country’s current gas storage 
capacity stands at 3.25 bcm.
Iran currently has two major natu-
ral gas storage facilities in Sarajeh 
and Shourijeh, in which every year 
the National Iranian Gas Company 
(NIGC) stores the gas received from 
gas refineries all over the country to 
be used in the colder months of the 
year.

14 gas storage development projects underway

Iranian President Ebrahim Raisi has 
tasked the Trade Promotion Organ-
ization (TPO) to establish a special-
ized committee for addressing foreign 
trade issues and removing barriers in 
the way of the country’s traders, the 
TPO portal reported.
Speaking in a cabinet meeting on 
Wednesday, President Raisi under-
lined the need to make the best use 
of the capacities of the private sector 
in developing trade relations with the 
countries in the region and instructed 
TPO Head Alireza Peyman-Pak to form 
the mentioned committee to identify 
problems and obstacles in this regard.
TPO has been taking new steps for 
promoting Iran’s foreign trade over the 
past few months.
Earlier this month, the organization 
signed a memorandum of understand-
ing (MOU) with the Iranian Committee 
of the International Chamber of Com-
merce (ICC Iran) to cooperate in the 

facilitation and development of the 
country’s international trade.
The MOU was signed by Peyman-Pak 
and Secretary-General of ICC Iran Mo-
hammad Khazaei on Monday, the TPO 
portal reported.
Cooperation in developing the appli-
cation of new trade tools and knowl-
edge-based solutions to enhance the 
export potential of Iranian companies, 
promoting the application of new fi-
nancial technology tools to facilitate 
foreign trade, holding training courses 
required by the country’s businessmen 
and exporters, providing legal and 
trade advisory services to traders and 
businessmen, cooperation in resolving 
disputes between Iranian businesses 
with foreign parties using non-judicial 
methods within the framework of the 
ICC Iran and TPO duties are mentioned 
as some of the areas that the two sides 
are going to cooperate on based on the 
signed MOU.

Furthermore, developing and facilitat-
ing Iran’s trade relations with other 
countries, translating and localizing 
ICC’s international agreements within 
the framework of the ICC regulations, 
providing advisory assistance by the 
ICC Iran to TPO for the development 
of international trade, cooperation 
with companies, and facilitating and 
encouraging their membership in the 
International Chamber of Commerce, 
cooperation in translation and publi-
cation of reports and statistics pub-
lished by the International Chamber of 
Commerce, cooperation and planning 
in holding joint business events, co-
operation in the development of inter-
national trade using the capacities of 
both institutions, coordination, and 
cooperation for exchanging trade del-
egations within the framework of the 
duties of the Iranian Committee are 
also among the provisions and areas 
of cooperation.

TPO to form specialized committee to support foreign trade

Central Bank of Iran (CBI) allocated $11 billion for the imports in 
the past Iranian month Farvardin, the first month of the Iranian 
calendar year (March 21-April 20), which is almost five times the 
figure for the same month of the past year.
CBI Public Relations Director Mostafa Qamari-Vafa announced 
in a tweet: “After allocating $1 billion for the import of medicine 
and medical equipment and $3 billion for the import of basic 
goods, with another $7 billion allocated for the import of other 
items, the total foreign currency allocated since the beginning of 
1401 (the current Iranian calendar year) has reached $11 billion; 
It is approximately equal to five times the figure in the same 

period last year, which was about $2.3 billion”.
Iran imported 30.9 million tons of basic goods in the past Irani-
an calendar year 1400 (ended on March 20), an official with the 
Islamic Republic of Iran Customs Administration (IRICA) told 
ISNA.
Foroud Asgari, the deputy head of IRICA for customs affairs, 
said that the imported goods were in 25 commodity groups.
Putting the value of the imported basic commodities at $19.6 
billion in the past year, the official said that the imports show 
a 60-percent rise in worth and 32-percent growth in weight, as 
compared to the Iranian calendar year 1399.

CBI allocates 11$b for imports in a month
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عضو هیئـت مدیـره نظـام صنفی کشـاورزان 
اصفهـان گفـت: آب زاینـده رود در اواخـر 
فروردیـن امسـال بـا تأخیـر بـه مـزارع شـرق 
اصفهـان رسـید و تـداوم جریـان آن بـرای به 
ثمر رسـیدن محصـول گنـدم ضروری اسـت.

آب رودخانه زاینـده رود از ۲۵ فروردین تا پنجم 
اردیبهشـت امسـال بـرای کشـاورزان غرب و 

شـرق اصفهان دوبـاره جریان یافته اسـت.
حسـین وحیدا افـزود: خروجی سـد زاینـده رود 
در زمـان حاضـر ۹۵ مترمکعـب بر ثانیه اسـت 
کـه بایـد حـدود ۴۰ مترمکعب بـر ثانیـه آن به 
سد آبشـار در شـرق اصفهان برسـد، اما اکنون 
حجم آب سـد آبشـار بین ۲۰ تـا ۲۵ مترمکعب 

بـر ثانیه اسـت.
وی با بیان اینکه این موضوع اعتراض کشاورزان 
شرق اصفهان را به دنبال داشته است و آنها از 
نحوه دریافت حقابه خود راضی نیستند، ادامه داد: 
آب با تأخیر به اراضی کشاورزی رسیده و به طور 
یقین فرایند آبیاری مزارع گندم با خسارت همراه 
خواهد بود که نیازمند تصمیم و تدبیر مسووالن 
مرتبط بوده و الزم است جریان آب حداقل سه 

روز بیشتر از موعد مقرر، تداوم داشته باشد.

به گفتـه وی، در بهترین حالت اگـر مدت زمان 
تحویـل حقابـه کشـاورزان به طـور مـداوم تـا 

خرداد بـود ایـن مشـکالت ایجاد نمی شـد.
وحیـدا گفت: اهمیـت این مسـاله به انـدازه ای 
اسـت که برخی کشـاورزان شـرق بـا یکدیگر 

بر سـر تقسـیم آب اختالف پیـدا کردند.
عضو هیئـت مدیـره نظـام صنفی کشـاورزان 
اصفهان تصریح کـرد: در باالدسـت زاینده رود 
در برخـی مناطـق، برداشـت آب بسـیار زیـاد 
اسـت در حالـی که بـا وجود گذشـت چنـد روز 
از بازگشـایی رودخانه، کشـت گندم کشاورزان 

شـرق اصفهـان همچنان تشـنه اسـت.
به گفتـه وی، کشـاورزان شـرق اصفهـان باید 
۲ دوره دیگـر حقابه خـود را برای به سـرانجام 

رسـاندن کشـت خود دریافـت کنند.
برداشـت های  بـر  عـالوه  افـزود:  وی 
خـارج از برنامـه و غیـر مجـاز در باالدسـت، 
دسـت اندازی ها بـه حریـم رودخانـه و تغییـر 
مسـیر آن از دیگر دالیل تأخیر در رسـیدن آب 
به شـرق اصفهـان بـوده و رفـع آنها ضـروری 

اسـت.
وحیدا افزود: کشاورزان باالدست و پایین دست 

نیز باید نسبت به استفاده از آب رودخانه در مهلت 
مقرر عدالت را رعایت کنند.

وی تصریـح کـرد: بـاز و بسـته کـردن جریان 
رودخانـه اشـتباهی اسـت کـه تکرار می شـود 
زیـرا با ایـن نحـوه مدیریـت، بخش زیـادی از 
آب به هدر رفته اسـت و مـی رود. وحیـدا تاکید 
کـرد: نبـود بـارش در فروردیـن، گرم تر شـدن 
هـوا و وزش بادهـای شـدید، بـه بـار نشسـتن 
محصـول گندم کشـاورزان شـرق اصفهـان را 

تهدیـد می کنـد.
عضـو هیـات مدیـره نظـام صنفی کشـاورزان 
اصفهـان افـزود: نبـود مدیریـت در تقسـیم 
عادالنـه آب رودخانه زاینـده رود دلیل وضعیت 
فعلی اسـت. حـدود ۲۵ هـزار هکتـار از اراضی 
کشـاورزی نواحـی حقابـه داران شـرق ایـن 
اسـتان در پـی افزایـش خروجـی سـد زاینـده 
رود و تخصیـص بخشـی از حقابـه کشـاورزان 
در بهمـن ۱۴۰۰ زیـر کشـت رفت و بـر همین 
اسـاس خروجـی سـد زاینـده رود ۱۲ بهمـن 
پارسـال با هـدف جـاری سـازی آب در بسـتر 
این رودخانه در شـهر اصفهان و سـپس شـرق 
اسـتان بـه منظـور کشـت غلـه در بخشـی از 

اراضـی کشـاورزی بصـورت پلکانـی افزایش 
و سـاعت ۱۰ صبـح ۲۴ بهمـن کاهـش یافت، 
در نتیجه بخـش قابل توجهـی از بسـتر زاینده 
رود در کالنشـهر و شـرق ایـن اسـتان دوبـاره 

خشـک شـد.
سـپس بـرای نوبـت دوم آبیـاری مـزارع 
شـرق اصفهـان پنجـم تـا پانزدهـم فروردین 
۱۴۰۱ بـار دیگر بـا افزایـش خروجی سـد، آب 
در رودخانـه جریـان یافـت کـه اسـتقبال بـی 
نظیـر گردشـگران نـوروزی را نیـز بـه همـراه 
داشـت. پس از آن رودخانه خشک شـد و از ۲۵ 
فروردیـن تـا پنجـم اردیبهشـت امسـال برای 
کشـاورزان غـرب و شـرق اصفهـان دوبـاره 

جریـان یافتـه اسـت.
رودخانـه زاینـده رود در ۲ دهـه اخیر از سـد چم 
آسـمان در شهرسـتان لنجـان واقـع در غـرب 
اسـتان تا تاالب گاوخونی به دفعات خشـکانده 
و از مهـر سـال ۹۹ تاکنـون نیـز، ایـن موضوع 

تکرار شـده اسـت.
زاینـده رود بـه طـول افـزون بـر ۴۵۰ کیلومتر 
بزرگتریـن رودخانـه منطقـه مرکزی ایـران به 

شـمار می رود.

 مهـرداد ایمـان پـور  همایش 
راهبـردی مدیـران و کارشناسـان 
ذوب آهـن اصفهـان با حضـور ایرج 
رخصتی سرپرسـت مدیریت عامل، 
تعدادی از معاونین و مدیران شرکت 
و کارشناسـان حوزه بهره بـرداری در 

تاالر آهـن برگزار شـد.
رخصتـی، فعالیـت و برنامـه ریـزی 
دقیق کارشناسان در جهت دستیابی 
بـه اهـداف شـرکت را بسـیار مهـم 
دانسـت و گفـت: آنچـه می توانـد 
پیشـرفت ذوب آهن را رقـم بزند، هم 
افزایـی دانـش و تـوان کارشناسـی 

موجـود در شـرکت اسـت.
وی افـزود: بـا تغییـر رویکـرد در 
تأمیـن مـواد اولیـه، خوشـبختانه در 
تأمیـن مـواد آهـن دار بـا مشـکلی 
مواجـه نیسـتیم و در تأمیـن زغـال 
نیـز برنامه هـای خوبـی در دسـت 
اجراسـت تـا بتوانیم اهـداف تولیدی 
شـرکت در سـال جـاری را محقـق 

سـازیم.

وی بـه سـهم نهاده هـای تولیـد در 
قیمـت تمـام شـده در ذوب آهـن 
اصفهـان و مقایسـه بـا میانگیـن 
جهانـی پرداخـت و گفـت: ایـن آمار 
نشـان می دهد کـه مصـرف کک و 
زغال سـنگ در ذوب آهـن که نقش 
مهمی در قیمت تمام شـده دارد، باید 

کاهـش چشـمگیری پیـدا کند.
رخصتی افزود: بررسـی آمار مصرف 
کک در سـال ها و ماه هـای مختلف 
نشـان می دهد کـه کمتریـن میزان 
مصـرف کک مربـوط به کـوره بلند 
شـماره یک در تیرمـاه سـال ۱۳۸۱ 
به میـزان ۳۹۰ کیلوگرم بر تـن بوده 
اسـت که بیانگـر امکان پذیـر بودن 
کاهـش مصـرف ایـن مـاده اولیـه 

مهم اسـت.
سرپرسـت مدیریـت عامـل ذوب 
آهن، کاهـش گوگـرد و خاکسـتر و 
افزایـش CSR در کک را از جملـه 
پارامترهـای کیفی مؤثـر در کاهش 
مصـرف کک و افزایـش بهـره وری 

کـوره بلنـد ذکـر نمـود و تـالش 
همگانی برای شناسـایی روش های 
کاهـش مصرف ایـن مـاده اولیـه را 

ضـروری دانسـت.
وی اسـتفاده از گندلـه، تزریـق پودر 
زغال سـنگ، افزایش دبی اکسیژن، 
افزایـش درجه حـرارت هـوای دم و 
توزیـع یکنواخت بار کـوره بلنـد را از 
عوامل مؤثر بـر کاهش مصرف کک 
و افزایش بهره وری دانسـت و افزود: 
کاهش پرت در حمـل و انتقال کک 
و همچنین تخلیـه و انبارش صحیح 
آن، مسـئله بسـیار مهمی اسـت که 
بایـد در کارخانـه مـورد توجـه قـرار 
گیـرد چـرا کـه اگـر بتوانیـم تـا حد 
امـکان این عوامـل را کنتـرل کنیم، 
تأثیر مهمـی در کاهـش قیمت تمام 

شـده خواهد داشـت.
رخصتی، بـر ضـرورت افزایش تولید 
و دسـتیابی بـه ظرفیـت اقتصـادی 
واحدها تاکیـد کرد و گفـت: افزایش 
تنـوع و تولید محصـوالت بـا ارزش 

افـزوده بـاال از جملـه اهـداف اصلی 
شـرکت در سـال جـاری اسـت. در 
سـال گذشـته نیز مهندسـی نورد در 
تولیـد محصـوالت جدیـد عملکرد 
خوبـی داشـت و امسـال ایـن امـر 

تـداوم می یابـد.
وی کاهـش مصـرف حامل هـای 
انرژی، استفاده حداکثری از گازهای 
فراینـدی، کاهـش مصـرف مـواد 
کمکی و قطعـات به ویژه مواد نسـوز 
و غلطک، کاهش ضایعات فرایندی 
و کیفـی در سـطح واحدهـا و بهبـود 
تعمیـرات و افزایـش آماده بـه کاری 
تجهیـزات را از دیگر عوامـل مؤثر بر 
افزایـش بهـره وری ذکر کـرد که در 
سـال جاری باید مـورد توجـه جدی 

قـرار گیرد.
از  مؤثـر  اسـتفاده  رخصتـی، 
ظرفیت هـای موجـود در خطـوط 
تولید شـرکت را بسـیار مهم دانست 
و گفـت: تمـام ظرفیت هـای خالـی 
شـرکت بایـد شناسـایی شـده و 

پروژه هـای الزم برای اسـتفاده مؤثر 
از آنهـا اجـرا گـردد.

سرپرسـت مدیریت عامل ذوب آهن 
یکـی از سیاسـت های جدیـد ایـن 
مجتمـع عظیـم صنعتـی در حـوزه 
فـروش را فـروش مویرگـی معرفی 
کـرد و افـزود: ایـن آمادگـی وجـود 
دارد که محصـول را در هـر نقطه ای 
بـه دسـت مشـتری برسـانیم و این 
امر در بـازار رقابتی امـروز و در جهت 
حذف واسـطه ها، بسـیار مؤثر است. 
رخصتـی، بـر ضـرورت توجـه بـه 
مسـائل زیسـت محیطی تاکید کرد 
و گفـت: اجـرای پروژه های زیسـت 
محیطـی از جملـه اولویت هـای 
اصلی شرکت اسـت و مجموعه این 
پروژه هـا به صـورت هدفمنـد دنبال 
خواهـد شـد. وی ابـراز امیـدواری 
نمود کـه باهمـت تمام تالشـگران 
ذوب آهـن اصفهـان، اهـداف سـال 
جـاری ایـن مجتمع عظیـم صنعتی 

محقـق گـردد.

 عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان:

 تداوم جریان زاینده رود برای به ثمر رسیدن کشت شرق اصفهان ضروری است

مدیر آبفای شاهین شهر می گوید: عملیات 
لوله گذاری خط انتقال فاضالب خیابان مدرس 

۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
شاهرخ شریفی با بیان این که عمر شبکه 
جمع آوری فاضالب در شاهین شهر به بیش از 
۵۰ سال می رسد افزود: این طرح با هدف توسعه 
و ارتقاء خدمات جمع آوری، انتقال و تصفیه 
فاضالب از آبان ماه سال گذشته عملیاتی شد و در 
آن ۱۲۰۰ متر لوله پلی اتیلن با قطر 6۰۰ میلیمتر 

در عمق متوسط 6 متری زمین اجرا شد.
وی هزینه خرید و اجرای طرح لوله گذاری خط 

انتقال فاضالب خیابان مدرس شاهی شهر را ۵۰ 
میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی آبفای منطقه 
شاهین شهر اعالم کرد و افزود: پیش بینی می شود 

این طرح تا دو هفته آینده به بهره برداری برسد.
مدیر آبفای شاهین شهر در خصوص اجرای 
عملیات لوله گذاری خط انتقال فاضالب بلوار 
طالقانی این شهر نیز گفت: این طرح از دی ماه 
سال گذشته با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال 
)شامل خرید و اجرا( از محل اعتبارات عمرانی و 
 TBM داخلی به روش نوین به وسیله دستگاه

آغاز شده است.

وی افزود: دستگاه TBM هوشمندانه با رعایت 
شیب و با کمک دوربین های نقشه برداری، شروع 
به حفاری تونل می کند و در فواصل بین هر دو 
حوضچه، عملیات لوله گذاری در تونل و احداث 
حوضچه انجام می شودکه یکی از روش های 
نوین در دنیا محسوب می شود. شریفی افزود: کل 
مسیر خط انتقال فاضالب بلوار طالقانی شاهین 
شهر به طول 6۴۲6 متر با قطرهای ۱۲۰۰ تا 
۱6۰۰ میلی متر است که در سال های گذشته در 

حدود ۱۴۰۰ متر آن اجرا شده است.
 وی گفت: اجرای ۱۲۰۰ متر دیگر از این خط 

انتقال با قطر ۱۴۰۰ میلیمتر و از جنس پلی اتیلن در 
عمق متوسط 7 متری زمین در حال اجراست که 

تاکنون ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
شریفی علت انتخاب مسیر این طرح پروژه از 
سه راه خیابان مدرس تا سه راه خیابان نبوت را 
فرسودگی شدید و حادثه خیز بودن مسیر مذکور 
عنوان کرد و گفت: طول کل شبکه جمع آوری 
فاضالب شاهین شهر در حدود ۴۰۰ کیلومتر و 
طول خط انتقال فاضالب در حدود ۱۵ کیلومتر 
است که به دلیل قدمت باال بخش های زیادی از 

آن باید اصالح و بازسازی شود.

مدیر آبفای شاهین شهر خبر داد:

پیشرفت ۹۰ درصدی اجرای شبکه فاضالب خیابان مدرس شاهین شهر

سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن در همایش راهبردی مدیران و کارشناسان مطرح کرد:

هم افزایی دانش و توان کارشناسان، نیاز امروز ذوب آهن
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رسول جهانگیری در گفت وگو با ایسنا با اشاره به وضعیت اصناف در اصفهان، 
اظهار کرد: در ایام نوروز و فروردین امسال اگرچه به شرایط ایده آل قبل از کرونا 

برنگشتیم، اما شرایط بازار بهتر از گذشته بود.
وی با بیان اینکه امسال کسبه به واسطه سفرهای نوروزی و ... خوشبختانه 
فعالیت بهتری داشتند، افزود: اکنون، ابتدای سال است و ما هر چه قدر تثبیت 

قیمت ها را داشته باشیم، بازار به سمت امنیت بیشتری خواهد رفت.
رئیس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه شاید بیرون از بازار گفته می شود که 
کسبه اجناس را گران می فروشند، اما چنین موضوعی صحت ندارد، گفت: به 
طور قطع کسبه در امنیت و ثبات اقتصادی راحت تر کسب و کار می کنند و در 
این شرایط می توانند جنس خود را بفروشند و با اطمینان خاطر دوباره خرید کنند.

وی با اعتقاد بر اینکه آرام آرام به سمت امنیت بازار می رویم، اظهار کرد: اگر ثبات 
قیمت ها و نرخ ارز را داشته باشیم و ارزش پول کشور حفظ شود به طور قطع با 

ثبات اقتصادی، کسب و کار رونق بیشتری می گیرد.
جهانگیری با تأکید بر اینکه شرایط بازار در اواخر سال گذشته و ابتدای امسال 
حکایت از امنیت اقتصادی دارد، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم با تثبیت قیمت ها 
و ثبات نرخ ارز با هر قیمتی آرامش و امنیت اقتصادی به فعال اقتصادی برگردد 
و دغدغه ای بابت تأمین مواد اولیه و مواد مجدد کاالهایی که قصد فروش دارند 

را نداشته باشیم.
وی درباره اینکه امروز ثبات قیمتی در کاالهای اساسی وجود ندارد، گفت: ما اصاًل 
هیچ کمبودی در ارتباط با کاالهای اساسی نداریم و حتی برای برخی کاالهای 
اساسی بیش از یک سال ذخیره داریم و در عمل کمبودی در بازار نداریم، اما به 
دلیل نحوه توزیع نادرست کاالها از کالن تا خرد و نبود داده های آماری درست، 

شاهد نوسانات قیمتی در بازار و بعضاً کمبود کاالها می شویم.
رئیس اتاق اصناف اصفهان افزود: متاسفانه داده های آماری در اقتصاد کشور 
دقیق و به روز نیست و این ضعف در کشت محصوالت کشاورزی بیشتر به چشم 
می خورد که مثاًل یک روز گوجه باالی ۲۰ هزار تومان و زمانی دیگر با نرخی 

پایین کنار خیابان فروخته می شود.
وی تأکید کرد: باید در اقتصاد کشور آمار و اطالعات در ارتباط با صادرات جدا باشد 

و برنامه ریزی تولید برای صادرات داشته باشیم.
جهانگیری توضیح داد: متأسفانه کاالیی را برای صادرات و کاالیی را برای داخل 
تولید می کنیم، اما به محض اینکه نظم داخلی برهم خورد، صادرات را لغو می کنیم 
در این شرایط وضعیت صادرات برهم می خورد و در دوره بعد دچار کمبود کاال 
می شویم، از سوی دیگر با این سیاست های نادرست آزمون و خطا بازارهای 

جهانی را از دست می دهیم.
وی ادامه داد: بعضاً دیر ترخیص شدن کاال از گمرک موجب افزایش تقاضا در 

بازار داخل می شود و تعادل عرضه و تقاضا برهم می خورد.
رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: البته اینکه اصناف را از گرانی مبرا کنیم، درست 
نیست و بعضاً به صورت انگشت شمار در سطح عرضه شاهد گران فروشی برخی 
کسبه هستیم، اما کلیت کار که بعضاً موجب تقاضای کاذب در بازار می شود 
سیاست گذاری و زمان بندی نادرست در توزیع کاالها است که مثاًل زمانی روغن 
در بازار نایاب شد و حتی بعد از اینکه تا دو یا سه برابر نیاز این محصول به بازار 

تزریق شد، باز این کاال نایاب بود و شاهد نوسانات شدید قیمتی این کاال بودیم.

در این جلسـه که با حضور رئیس اداره بازرگانی خارجـی اداره کل صمت 
اسـتان، دبیـران و مشـاوران کمیسـیون های تخصصـی اتـاق بازرگانی 
اصفهـان برگـزار شـد، روح اهلل میرزاامیـری مدیـر امور کمیسـیون های 
تخصصی اتـاق بازرگانـی اصفهان بـا بیان اینکه تغییر سـاختار سـازمان 
صمـت از زمـان وزیر جدیـد مطـرح و به اسـتان ها نیـز اخیراً ابالغ شـده 
اسـت، گفت: هدف از برگـزاری این جلسـه اخـذ نظرات پارلمـان بخش 

خصوصی دربـاره این تغییـرات در سـطح وزارتخانه و اسـتان ها اسـت.
میرزاامیری بـا بیان اینکـه فعاالن اقتصـادی در خصوص سـاختار جدید 
وزارتـی دغدغه هـای جـدی دارنـد، افـزود: کاهـش اختیـارات ادارات 
کل اسـتان ها کـه البتـه برخـالف سیاسـت های دولـت سـیزدهم بـوده 
و همچنیـن پراکندگـی سیاسـت گذاری هـا، برنامـه ریزی هـا و امـور 
راهبـردی و کالن در دفاتـر چندگانـه وزارتخانـه کـه ممکـن اسـت بـه 
واگرایـی و ناهماهنگـی در حوزه هـای مهمی چـون صـادرات، واردات و 
زنجیره تأمیـن منجر شـود، از مهم تریـن نگرانی های فعـاالن اقتصادی 

در رابطـه بـا تغییـرات جدید اسـت.
کریـم سـلیمی، رئیـس اداره بازرگانـی خارجـی اداره کل صمت اسـتان 
نیز با تاکیـد بر ضـرورت چابک سـازی وزارت صنعـت، معـدن و تجارت 
گفت: کار اصلی حـوزه تجـارت بازاریابی بـوده و در کشـورهای مختلف 
جهـان تولید براسـاس میزان تقاضا می باشـد و در کشـور مـا بخش های 

پژوهـش و بازاریابی نیـاز به تقویـت دارد.
در ایـن جلسـه ضمـن بررسـی سـاختار جدیـد وزارت صنعـت معـدن و 
تجارت، شـرح وظایف معاونت ها و دفاتر در سـاختار جدیـد، بر جلوگیری 
از تدویـن فرآیندهـای مـوازی و تعریـف دقیـق شـرح وظایـف و تبییـن 
وظایـف هر بخـش در حـوزه صـادرات و اقتصـاد دانش بنیان تاکید شـد.

رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: برای برخی کاالهای اساسی 
بیش از یک سال ذخیره داریم و در عمل کمبودی در بازار نداریم، 
اما به دلیل نحوه توزیع نادرســت کاالها از کالن تا خرد و نبود 
داده های آماری درست، شاهد نوسانات قیمتی در بازار و بعضاً 

کمبود کاالها می شویم.

مریم محسنی: جلسه کارگروه هماهنگی واحد امور کمیسیون های 
تخصصی اتاق بازرگانی اصفهان در خصوص ساختار جدید اداره 

کل صنعت، معدن و تجارت استان تشکیل شد.

بازار

رئیس اتاق اصناف اصفهان:
 کمبود کاالهای اساسی نداریم

 جلسه کارگروه هماهنگی واحد امور کمیسیون های تخصصی 
اتاق بازرگانی تشکیل شد:

  بررسی ساختار جدید اداره کل
صنعت، معدن و تجارت استان

 اخبــار اصفهــان  مدیرعامــل 
ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز 
شــهرداری اصفهــان درباره مســیرهای 
سمپاشــی درختــان شــهر از ابتــدای 

اردیبهشــت ماه خبــر داد.
 مجیــد عرفان منــش اظهــار کــرد: 
مســیر سمپاشــی در منطقه ســه خیابان 
ولی عصــر )عــج(، در منطقــه چهــار 
ــل  ــح و تکمی ــان مفت ــای خیاب فرعی ه
فرعی هــای جانبــازان و فجــر، در 
ــدرو میرزاکوچک خان،  ــج کن ــه پن منطق
ــرقی و  ــی و ش ــریعتی غرب ــان ش خیاب
ــاال،  ــاغ ب ــای چهارب ــل خیابان ه تکمی
ــش  ــوار ارت ــه بل ــان، ادام آزادی و کاوی
و ســهروردی و سپاهان شــهر انجــام 

. می شــود
وی ادامه داد: سمپاشــی در منطقه شــش 
شــهرداری در پارک آبشــار دوم و ســوم، 
ــان ابوریحــان و  ــت خیاب ــه هف در منطق
جنگل های خــورزوق، در منطقه هشــت 
خیابــان شــکوفه، خیابــان نیــروی 
هوایی، پرتمــان، تامــه و اصفهــان ویال، 
در منطقــه ۹ خیابــان وحیــد خیابــان 
ســرداران و فرعی هــای مــادی قمیــش 
حدفاصــل زیتــون تا گل نثــار در دســتور 

ــت. کار اس
عرفــان منــش خاطرنشــان کــرد: 
ــراه  ــتانی، بزرگ ــهید اردس ــراه ش بزرگ
ــه  ــدن ب ــیرازی از تم ــاد ش ــهید صی ش
ــوان  ــاغ بان ــاران، ب ــه اطش ــمت محل س
ــت  ــان هف ــیرانی و خیاب ــوع و تاکس طل
تیــر و مجموعــه ۲۰۰۰ در منطقــه 
۱۰، خیابان هــای امــام حســین )ع(، 
جهادگــران و ادامــه بانــد کنــدروی 
ــارک  ــان و پ ــی )ره( و خیاب ــام خمین ام
امین آبــاد همچنیــن خیابــان نگارســتان 
جنوبــی و محمدباقــر صــدر شــرقی 
در منطقــه ۱۲ و بلــوار ارغوانیــه در 
منطقــه ۱۵ در شــامگاه پنجشــنبه یکــم 
اردیبهشــت ماه سمپاشــی می شــود.

مســیرهای  خصــوص  در  وی 
سمپاشــی شــامگاه شــنبه ســوم 
ــان  ــرد: خیاب ــه ک اردیبهشــت ماه اضاف
ســه،  منطقــه  در  شــریف واقفی 
فرعی هــای خیابان هــای مبــارزان 
و هشت بهشــت در منطقــه چهــار، 
سپاهان شــهر در منطقــه پنــج، تکمیل 
خیابــان ایثارگــران و آیینه خانــه در 
منطقــه شــش، پــارک میخــک 
ــای  ــی، جنگل ه ــوزنچی و مهندس س
ــن  ــت در ای ــه هف ــورزوق در منطق خ

تاریــخ سمپاشــی می شــود.
ــه سمپاشــی  ــا اشــاره ب ــش ب عرفان من
ــح  ــت ماه تصری ــوم اردیبهش ــبانه س ش
کــرد: در منطقــه هشــت پــارک نــوش 
و گلســتان، نــارون، اردیبهشــت و 
فرهنــگ، کوچــه 7۵ امــام خمینــی 
در منطقــه ۹ فرعی هــای خیابــان 
نبوی منــش تکمیــل خیابــان آتشــگاه، 
مــادی رهنــان و کارالدان انجــام 
ــرودگاه  ــراه ف ــی بزرگ ــده و سمپاش ش
ــا )ع(  ــام رض ــارک ام ــه ۱۰، پ در منطق
در منطقــه ۱۱، پــارک اســتقالل و 
ــان  ــاد خیاب ــوار محمودآب ــا، بل میدان ه
و پــارک محمودآبــاد در منطقــه ۱۲ 
و شــهرک اریســون و فرعی هــا و 
فرعی هــای شــهدای ســتار در منطقــه 

ــد. ــد ش ــام خواه ۱۵ انج
ــا  وی از شــهروندان درخواســت کــرد ت
در دوره سمپاشــی درختــان بــا ایــن 
ســازمان همــکاری الزم را داشــته 
ــد  ــعی کنن ــکان س ــند و حتی االم باش
ــیر  ــود در مس ــودرو خ ــرار دادن خ از ق
ــرار  ــد، از ق ــودداری کنن ــی خ سمپاش
دادن مــواد غذایــی در بالکن هــا 
بپرهیزنــد و درب هــا و پنجره هــای 
مشــرف بــه مســیر سمپاشــی را ببندنــد 
ــان  ــا در خیاب ــز نانوایی ه ــه می و چنانچ
ــت  ــروری اس ــد، ض ــه باش ــرار گرفت ق
متصدیــان نانوایــی قبــل از طبــخ نــان، 
میزهــا را شست وشــو دهنــد تــا از بــروز 

ــود. ــری ش ــاری جلوگی بیم
ــا و فضای  ــل ســازمان پارک ه مدیرعام
ســبز شــهرداری اصفهــان گفــت: برای 
ــا  ــودروی راهنم ــی، خ ــام سمپاش انج
ــا  ــد ت ــت می کن ــیر حرک ــول مس در ط
بتوانــد اطالع رســانی و حرکــت آهســته 
ســمپاش را بــرای ســایر خودروهــا، 
کســبه و عابــران پیــاده یــادآوری کنــد.

 سم پاشی درختان
آغاز شده است

مدیرعامل سازمان پارک ها
و فضای سبز شهرداری اصفهان:

مدیریت شهری

ISFAHAN
N E W S

  مدیـر دفتر مدیریـت مصرف شـرکت توزیـع بـرق اصفهان گفـت: ۵۰۴ 
نیروگاه خورشـیدی در اسـتان فعال اسـت که از ایـن تعداد ۲۰ نیـروگاه در 

شهرسـتان اصفهان اسـتقرار دارد.
مهدی ثقفـی در گفتگـو با خبرنـگار ایرنـا اظهار داشـت: ۱۰۰ نیـروگاه در 

غـرب و ۴۵ نیروگاه در جنوب اسـتان مسـتقر شـده اسـت.
وی به ۲۵۱ نیروگاه در شـرق و شـمال و ۸۸ نیروگاه در مرکز اسـتان اشاره 
کـرد و افـزود: سـال گذشـته ۵۰۰ فقـره وام بـرای احـداث نیروگاه هـای 

خورشـیدی تخصیـص یافته اسـت.

مدیر دفتر مدیریـت مصرف شـرکت توزیع برق اسـتان اصفهـان از خرید 
تضمینی ۲۰ سـاله بـرق از متقاضیان نیروگاه خورشـیدی خانگـی خبر داد 
و افـزود: سـهمیه اسـتان اصفهـان ۸۰۰ فقـره وام بـرای احداث نیـروگاه 
خورشـیدی اسـت که به دلیل زیربار نرفتن برخی از بانک هـا در تخصیص 

وام، سـهمیه اصفهان بـه 67۰ فقره تقلیـل یافت.
وی بـه روی آوری صنایـع بـه احـداث نیروگاه هـای خورشـید اشـاره کرد 
و گفـت: نیـروگاه ۵۴۰ مگاواتی خورشـیدی شـرکت فوالد مبارکـه، ۱۰۰ 
مگاواتـی شـرکت مهـام شـرق در کوهپایـه و ۲۰ مگاواتی شـرکت برق و 

انـرژی در منطقـه جرقویـه از این جمله اسـت.
ثقفی از فسخ قرارداد ۵۰ سـاختگاه نیروگاه خورشـیدی با مجموع ظرفیت 
7۹۴ مگاوات خبـر داد و گفـت: این طرح هـا در یک ماه آینـده به متقاضی 
جدید تعلق می گیـرد و بدنبال تخصیـص زمین برای ۱7 سـاختگاه مربوط 

به نیروگاه خورشـیدی بزرگ هسـتیم.
وی همچنیـن بـه چهار ایسـتگاه جهت احـداث نیـروگاه بادی بـا ظرفیت 
مجموع ۲۵۰ مگاوات اشـاره کرد و ادامه داد: تخصیـص زمین برای احداث 

دکل بادسـنجی تـا حداکثر یک مـاه آینده امکان پذیر اسـت.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت 
توزیع برق اصفهان:

۵۰۴ نیروگاه 
خورشیدی در استان 

اصفهان فعال است



جهـــــــان

Isfahan News
دوشنبه 5 اردیبهشت 1401  | شمـاره 1039

 مریـم یـادگاری  مدیـر عامـل 
یـک شـرکت فنـاور و عضـو انجمـن 
شـرکت های دانش بنیـان اصفهـان از 
راه اندازی گلخانه کشـت گیـاه کارال در 
اصفهان خبـر داد و گفـت: این گیـاه در 
کارگاه فـرآوری و پودر و قـرص گیاهی 
برای درمـان دیابـت تولید می شـود که 
خاصیت درمـان کنندگـی آن در دیابت 
نوع ۲ اسـت، امـا در هـر دو نـوع دیابت 

تأثیـر دارد.
غالم حسین نصوحی در گفت وگو با ایسنا 
در توضیح این محصول، اظهار کرد: 
کارال گیاهی یک ساله از خانواده کدوئیان 
و بومی مناطق گرمسیری کشورهای 
آسیای شرقی با ظاهری شبیه به خیار 
با سطحی کنگره دار و همانند پوست 
سوسمار و دارای طعم تلخ مزه است که 
تمام قسمت های این گیاه شامل ریشه، 
ساقه، برگ، میوه و بذر آن مصارف غذایی 

و دارویی فراوان دارد.
وی افزود: در ایران به علت تلخی میوه، 
تازه خوری آن با استقبال روبرو نیست و 
بنا براهمیت خواص غذایی و دارویی این 
گیاه و اصالح الگوی ذائقه آحاد جامعه و 
برای سالمتی بیشتر، اکنون توانسته ایم 
با فراهم کردن شرایط اقلیم استوایی 
مورد نیاز، تولید این گیاه را درگلخانه به 

سرانجام برسانیم.
مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه گیاهان 
دارویی »ایستا قند« ادامه داد: گرمای 
تابستان بهترین زمان کشت این گیاه 
است که توانسته ایم این محصول را در 

گلخانه کشت دهیم.
نصوحی با بیان اینکه این محصول 
درمانی برای دیابت است، گفت: این گیاه 
در کشورهای آسیای شرقی و امریکای 
مرکزی به عنوان یک نوع سبزیجات 
خوراکی و یک گیاه دارویی در درمان 
بسیاری از بیماری ها از جمله دیابت 
استفاده می شود، از این رو در صدد تولید 

این گیاه برآمدیم.
وی یکی از خواص گیاه کارال را وجود 
مقدار زیادی ویتامین ث در آن دانست و 
گفت: همچنین نوع دیگری از آن سرشار 
از ویتامین آ است. ارزش دارویی کارال 
برای تنظیم و کنترل دیابت و مبارزه 
توجه  تا  شده  موجب  بیماری ها،  با 
دانشمندان سراسر جهان را به خود 
جلب کند. اخیراً بذر یکی از ارقام کارال از 
هندوستان وارد ایران شده و برای مصارف 
دارویی کشت شده است و می توان گفت 
تولید کارال در مناطق گرمسیری ایران 
مثل سیستان و بلوچستان و هرمزگان 
و بوشهر امکان دارد و امیدواریم کشت 
این گیاه که در درمان دیابت بسیار مؤثر 
واقع شده است، با موفقیت انجام شود و 
ایرانیان بتوانند از آن برای سالمتی خود 

استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه گیاهان 
دارویی »ایستا قند« اضافه کرد: گیاه 
کارال را می توان به روش ارگانیک 
تولیدکرد. کم توقعی به کودها، رشد و 
تولید در شرایط خیلی گرم و مرطوب 
ضد  خاصیت  که  ترکیباتی  وجود  و 
میکروب، باکتری و ویروس که از رشد 
و طغیان آفات و بیماری ها جلوگیری 
می کند، درنتیجه این شرکت در طول 
دوران تولید از هیچگونه آفت کشی 
استفاده نکرده و از کودهای بیولوژی نیز 

استفاده کرده است.
نصوحی ادامه داد: توصیه می شود این 
گیاهی  دم نوش  به صورت  محصول 
مصرف شود. اکنون در معدودی از 
کشورها فرآورده های این گیاه به صورت 
قرص و کپسول نیز تولید و به دیگر 

کشورها صادر می شود.
مدیر عامل این شرکت وابسته به شهرک 
علمی تحقیقاتی اصفهان با بیان اینکه 
زمین شناسان اعتقاد دارند که عمر این 
گیاه بیش از ۲ میلیون سال است، این 
گیاه را پیرترین گیاه دارویی نامید و گفت: 
خواص کارال می تواند بر روی بخش های 
زیادی از بدن تأثیر بگذارد. اگر شما 
دندان های خود را با جیوه پر کرده باشید، 
در معرض اشعه رادیواکتیو قرار گرفته اید، 
حتماً در بدن فلز سنگین دارید که یکی از 
مهم ترین عوامل برای سم زدایی فلزات 
سنگین و حفظ سالمتی بدن این است 
که کارال اجازه نمی دهد تا آنها جذب بدن 
شوند و مصرف منظم کارال حتی می تواند 
باعث جلوگیری از تجمع فلزات سنگین 

در بافت ها و اندام های نرمال بدن شود.

کشت گیاه کارال و تولید 
پودر گیاهی برای درمان 

دیابت در اصفهان

زندگی سالم
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 مریم عمادی  رسـانه های محلی 
کره شمالی از آزمایش هسته ای جدید 
این کشـور با حضور کیـم جونگ اون 
-رهبـر این کشـور- در ایـن آزمایش 
خبـر دادنـد. )پیـش از این کیـم طی 
بازدید از تاسیسـات آزمایش سـامانه 
ماهـواره ای ایـن کشـور، خواسـتار 
افزایـش  و  ایـن سـایت  توسـعه 
پرتاب های فضایی شـده بـود(. رهبر 
کـره شـمالی همچنیـن در ایـن روز 
دسـتورالعمل هایی در مـورد تقویـت 
نیروهـای رزمـی اتمـی صـادر کـرد. 
کارشناسـان پیش بینـی کرده انـد در 
هفته هـای آتـی و همزمان بـا توقف 
دیپلماسـی، آزمایش های تسلیحاتی 

کره شـمالی شـدت یابـد.
 بایـد گفـت سـازمان ملـل متحـد 
همواره انجام آزمایش های موشـکی 
کره شـمالی را چالشـی بـرای خلـع 
سالح هسـته ای شـبه جزیره کره در 
راسـتای صلـح و ثبـات و تالش های 
دیپلماتیـک جامعـه جهانـی می داند. 
با این همـه به نظر می رسـد دیکتاتور 
کره شـمالی بـه قطع نامـه ای محدود 
کننـده اعتنایـی نـدارد. رهبـر کـره 
شـمالی اقدام هـای اخیـر خـود را بـا 
ضرورت هـای فنـی توجیـه می کنـد 
و  تقویـت  هدفمـان  می گویـد  و 
بهینه سـازی تـوان دفاعـی اسـت اما 
در واقع کره شـمالی در حال استفاده از 
زمان مناسـب برای نزدیک تر شـدن 
بـه هدف هـای اسـتراتژیک خـود و 
فضایـی برای جـوالن دادن اسـت. از 
ابتـدای سـال جـاری کـه آمریـکا به 
شـدت درگیر بحران اوکرایـن و چین 
سـرگرم بازیهـای زمسـتانی المپیک 
و کره جنوبـی مشـغول مبـارزات 
انتخاباتی بودند، این وضعیت به رهبر 
کره شـمالی امکان داد بـدون واهمه 
از پیامدهـا، اقداماتـی انجـام دهـد و 
ظاهـراً بابت تشـدید فشـار تحریم ها 
هـم نگرانـی نداشـته باشـد تاجایـی 
کـه وی در 31 ژانویـه سـال جـاری 
دسـتور آزمایـش یک موشـک میان 
برد بـا قابلیت حمـل کالهـک اتمی 

را صـادر کـرد.
• آزمایـش هسـته ای با هدف 

مصـارف داخلی
آزمایش هـای هسـته ای درحـال 
حاضـر تنهـا خبرهـای امیدبخـش 
برای مصرف داخلی هسـتند که کیم 
جونـگ اون می توانـد از طریـق آنها 
فضای سیاسـی کره شـمالی را تحت 
تأثیـر قـرار دهـد. یکـی از مهم ترین 
ایجـاد  مسـئله،  ایـن  پیامدهـای 
احسـاس غـرور ملـی اسـت. مـردم 
کـره شـمالی از سـال 1950 بـه بعـد 
در معـرض شـدیدترین تحریم هـای 
اقتصادی، فشارهای سیاسی، امنیتی 
و روانـی محیطـی و بین المللـی قرار 
داشـته اند. آزمایـش هسـته ای ایـن 
کشـور محصول صبر و تحمـل مردم 
ایـن کشـور در مقابـل فشـارها بـوده 

اسـت.
 اکنون برای ملت کره شـمالی معلوم 
می شـود کـه ریاضـت آنهـا بـی ثمر 
نبـوده و دانشـمندان هسته ای شـان 
موفق شـده اند هم به یکـی از برترین 
تکنولوژی هـای روز جهـان دسـت 
یابنـد و هـم کشورشـان را در مقابـل 
تهدیدات احتمالی بیمـه کنند. دومین 
پیامد آزمایش هسـته ای کره شـمالی 
ایجـاد احسـاس تـرس و اظطـراب 
نسـبت به آینـده در میـان مـردم کره 
شـمالی اسـت، یعنی به رغم احساس 
غرور و شـادمانی اولیه، این نگرانی در 
میان مردم کره شـمالی بـروز خواهد 
کـرد کـه تحریم هـا علیه این کشـور 
تشـدید شـود، فشـارهای سیاسـی 
علیه آنها افزایش یابـد و حتی ممکن 
اسـت مورد حملـه نظامـی نیـز واقع 
شـوند. سـومین پیامد، تحکیم نسبی 
پایه هـای نظام سیاسـی کره شـمالی 
اسـت یکی از اهـداف اصلـی مقامات 
پیونـگ یانـگ در حرکـت به سـمت 
سـالح های هسـته ای، ایجـاد نوعی 
بازدارندگـی در مقابـل آمریـکا بـرای 
حفاظـت از نظام سیاسـی خـود بوده 

اسـت.
 به عبـارت دیگـر، مقامـات کـره 

شمالی سـالح های هسـته ای و بقای 
نظـام سیاسـی خـود را دو روی یـک 
سـکه می داننـد. اکنـون بـا آزمایش 
هسـته ای این کشـور مقامات پیونگ 
یانـگ می تواننـد امیـدوار باشـند در 
سـایه چتر وحشت انگیزسـالح های 
هسـته ای بقای نظام سیاسـی خود را 
حفظ کننـد. البتـه این مهم منـوط به 
این اسـت کـه پیونـگ یانـگ بتواند 
شـوک های سیاسـی، اقتصـادی و 
امنیتـی محیطـی و بیـن المللـی را 
که ایـن آزمایـش بـرای آنهـا بوجود 

مـی آورد، از سـر بگذراننـد.
• افزایـش قدرت چانـه زنی و 

فشـار برآمریکا
دالیـل  مهم تریـن  از  یکـی 
آزمایش های هسـته ای کره شـمالی، 
افزیـش قـدرت چانه زنـی مقامـات 
ایـن کشـور در مقابـل آمریکا اسـت. 
اخیـر  ماههـای  در  کره شـمالی 
مجموعـه ای از موشـک های خـود را 

پرتـاب کـرده اسـت. 
همزمـان ایـاالت متحـده می گویـد 
درخواسـت های  کره شـمالی 
واشنگتن برای از سـرگیری مذاکرات 
خلـع سـالح هسـته ای را نادیـده 
می گیـرد. در ایـن راسـتا چنـد روز 

پیـش گروهـی از قانون گـذاران از دو 
حـزب جمهوری خـواه و دموکـرات 
آمریکا در دیـدار با نخسـت وزیر ژاپن 
بـر همـکاری نزدیـک واشـنگتن و 
توکیـو بـر مقابلـه بـا اقدامـات کـره 
شمالی و سیاسـتهای چین در مناطق 
اقیانوسـهای آرام و هنـد تاکید کردند 
و قرار اسـت مـاه آینده بایدن سـفری 

بـه توکیو داشـته باشـد.
 بـه نظـر می رسـد ناکامی هـای 
رئیـس جمهوری پیشـین آمریـکا، با 
شکسـت در مذاکـرات خلـع سـالح 
هسـته ای در برابر رهبر کره شـمالی، 
از یـک سـو و عـدم تمایل جـو بایدن 
-رئیـس جمهـوری فعلـی آمریـکا- 
بـرای بازگشـت بـه میـز مذاکـره بـا 
پیونـگ یانـگ از مهمتریـن دالیـل 
آزمایش هـای موشـکی اخیـر کـره 
شـمالی به شـمار می آیـد. ایـن اقدام 
پیونـگ یانـگ احتمـااًل بـا هـدف از 
سـرگیری مذاکـرات با آمریکا بر سـر 
برداشـتن تحریم هـای اقتصـادی 

اسـت. 
کـره شـمالی در ماه هـای اخیـر 
نسـبت بـه ازسـرگیری آزمایش های 
موشـک های بالسـتیک هسـته ای و 
قاره پیما اقدام کرده تا فشـار بیشتری 

بـر دولـت بایـدن وارد کند، زیـرا بعید 
اسـت کـه واشـنگتن بـه راحتـی در 
مـورد خواسـته های خـود بـرای خلع 
سـالح هسـته ای و اقدامات تحریمی 
اعمـال شـده علیـه پیونـگ یانـگ 

امتیـازی بدهـد.
پیونـگ یانـگ در ماههـای اخیـر 
تنش ها را با شـلیک چندین موشـک 
افزایـش داده و این درحالی اسـت که 
واشـنگتن فشـار تحریم ها را با به بن 
بسـت رسـیدن مذاکـرات طوالنـی 
هسـته ای بین دو کشور بیشـتر کرده 
اسـت. بـا ایـن وجـود کارشناسـان 
معتقدند که کره شـمالی با رونمایی از 
تسـلیحات به روز شـده خود و تشدید 
تنش هـای امنیتـی در منطقه ممکن 
اسـت تـالش کنـد واشـنگتن را بـه 
میز مذاکـرات بازگرداند تـا درباره رفع 
تحریم هـا گفت وگو کند، امـا آنچه در 
این میان مشـخص اسـت این اسـت 
که تا زمانـی که دولـت جو بایـدن در 
آمریـکا درگیـر جنگ نظامی روسـیه 
با اوکراین اسـت و نسـبت به مسـائل 
پیرامون شـبه جزیـره کـره بی تفاوت 
باشـد، پیونگ یانگ تالش های خود 
را بـرای توسـعه زرادخانـه موشـک 

متوقـف نخواهـد کرد.

 مریـم محسـنی  آنگـوال می خواهـد 
جایـگاه خود را به عنـوان یکـی از بزرگترین 
تولیدکنندگان قهـوه در جهـان بازیابـد. در 
دهـه ۷0، این طالی سـیاه آنگـوال تولیدی 
حـدود 1.۴ میلیـون تـن در سـال داشـت. 
در ایـن برنامـه مـی ببینیـم کـه چگونـه 
دو شـرکت آنگوالیـی در حـال گسـترش 

تولیـدات خـود در بـازار جهانی هسـتند.
 قهـوه آنگـوال مدتهاسـت که مـورد عالقه 
طرفـداران قهـوه در سراسـر جهـان اسـت 
و این قهـوه اکنـون در راه بازگشـت اسـت 
وایـن کشـور قصـد دارد جایـگاه خـود را 
بعنوان یکـی از صادرکننـدگان برتـر قهوه 
جهـان بازیابـد. آن هـا در مناطـق تاریخـی 
تولید قهوه در آنگوال کارشـان را گسـترش 
می دهنـد. محققـان مـی گوینـد شـرکت 
»قهـوه کازنگو« یکـی از یکـی از پویاترین 
تولیدکنندگان در منطقه کشـاورزی شـرق 
پایتخت اسـت. گویا بـا فن آوری های جدید 
کشـاورزی و طعمـی کـه بـازار جهانـی را 
تسـخیر کرده اسـت، قهوه آنگوال بازگشته 

اسـت.
• در زمان استعمارشـهر بر اساس 

اقتصاد قهوه سـاخته شد
بازرگانـی  مدیـر  پائـوال«،  »کامیـال 
شـرکت قهـوه »کازنگـو« در گفت وگـو با 
یورونیـوز گفتـه کـه »قهـوه کیکولونگو در 
زمـان اسـتعمار چیزی بـود کـه اقتصـاد را 
می چرخاند. شـهر بر اسـاس اقتصـاد قهوه 
سـاخته شـده اسـت. مـا بیشـتر بـه ایاالت 
متحـده صـادر می کنیـم امـا همچنین وب 
سـایتمان را داریـم کـه بواسـطه آن فروش 

بیـن المللـی داریـم«.
کامیـال از شـرکت بـزرگ قهـوه برزیـل 
می آید. در اوایـل قرن نوزدهـم یک برزیلی 
بود کـه کشـت قهـوه را در اینجا آغـاز کرد. 
در دهـه ۷0، تولیـد سـاالنه به یـک چهارم 

میلیون تن رسـید. بـا توقف جنـگ داخلی، 
و صلـح ۲0 سـاله اخیـر، آنگـوال در حـال 

بازگشـت اسـت.
کامیال پائوال با اشـاره بـه اینکه »مـا حدود 
500 تولیـد کننـده قهـوه بـه طور رسـمی 
داریـم کـه مـواد اولیـه را بـرای مـا فراهـم 
می کننـد« گفتـه اسـت: حـدود ۲5 هـزار 
مـزارع کوچکتـر حـدود نیمـی از محصول 
قهوه کشـور را تولید می کنند و حـدود 500 
مزرعه تجـاری بـزرگ نیـم دیگـر را تولید 

می کننـد.
کامیال همچنین گفتـه که قهـوه کازنگو با 
پرورش دهندگان بـرای افزایش بهره وری و 
بهبود زندگی کشـاورزان همکاری می کند. 
برای مثـال مـا پـروژه ای داریم یـک مرکز 
آمـوزش عالـی در آنگوالسـت و آنجـا مـا 
بـه کشـاورزان قهـوه کمـک می کنیـم تـا 

تعاونی هـای خـود را رسـمی کنند.

تولیدکننـدگان همچنین از برنامـه اتحادیه 
اروپـا و سـازمان ملل کـه بخشـی از تالش 
بـرای توسـعه بخـش خصوصـی و تنـوع 
بخشـی به اقتصاد عمدتاً نفتی آنگوالست، 
کمک می گیرنـد. کشـاورزی با حـدوداً 13 
درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی کشـور، 

بخشـی کلیدی اسـت.
• پـروژه هـزار هکتـاری وسـوال 
تخصصـا بـر قهـوه تمرکـز دارد

فازنـدا وسـوال یکـی از آن مـزارع تجـاری 
بـزرگ اسـت. »گیرم دینیـز«، مدیـر عامل 
مزرعه »فازندا وسـوال« گفت:  پروژه وسوال 
هـزار هکتار اسـت کـه تخصصـا بـر قهوه 
تمرکـز دارد. در هـر 100 هکتـار یـک نوع 
قهوه عربیـکا کاشـت می شـود و ۸0 درصد 

قهوه هـا صـادر می شـوند.
• امسال آغاز آینده ای روشن است

»انیـو میرانـدا«، از شـرکای شـرکت فازندا 

وسـوال اسـت. او در ایـن گـزارش گفـت: 
ما صـورت حسـابمان را هـر سـال دو برابر 
می کنیـم. این بـدان معناسـت که امسـال 
آغاز آینده ای روشـن اسـت. می توان شـرط 
بسـت چون قهوه آینده اسـت. قهوه گذشته 
آنگـوال بـوده و آینـده اش هـم خواهـد بود. 
چـرا آنگـوال مرکـز کشـت قهـوه اسـت؟ 
ترکیبـی ازعوامـل باعـث شـده اسـت کـه 
آنگوال در منطقه مناسـب آب و هوایی برای 
پرورش قهـوه قـرار گیـرد. »گیـرم دینیز« 
درباره کیفیت این قهوه معتقد اسـت: ازنظر 
کیفیت، نخسـتین نیـاز، ارتفاع اسـت. ما در 
ارتفـاع 1۲00 تـا 1300 متری هسـتیم که 
برای کیفیت قهوه عالی اسـت. در مقایسـه 
بـا دیگـر نقـاط جهـان، آنگـوال از جغرافیـا 
و منابـع طبیعـی کـه بـرای پـرورش قهوه 

کلیـدی هسـتند، سـود می برد.
به گفته دینیز »ما توپوگرافی ایی داریم که 
مکانیزاسیون را تسهیل می کند. مقدار زیادی 
آب داریم که آبیاری را تسهیل می کند و بهره 

وری را افزایش می دهد.«
تحلیلگـران از جملـه گـروه تحقیقـات 
کشـاورزی »سـیراد« مسـتقر در فرانسـه 
پتانسـیل باالیـی در آنگـوال می بیننـد. 
تحقیقـات آنهـا بـا حمایـت اتحادیـه اروپا 
شـامل متخصصانـی از آنگـوال، آرژانتیـن، 

پرتغـال و فرانسـه اسـت.
»سسیل بیسو« محقق کشـاورزی از مرکز 
فرانسوی سـیراد هم گفته که »یک انگیزه 
جدی از سـوی دولتهـا، دولت هـای محلی 
و همچنیـن از سـوی نهادهای بیـن المللی 
ماننـد اتحادیـه اروپـا وجـود دارد که بخش 
قهـوه را احیـا کننـد البتـه بـا کمـک برخی 
بازیگـران محلـی کـه بسـیار پویا هسـتند 
و در تـالش بـرای نـوآوری و بازگردانـدن 
بخش قهوه به شـکوه قبلی خـود در آنگوال 

هسـتند.«

آنگوال درمسیر تبدیل شدن به بزرگترین تولیدکننده قهوه جهان؛

غولقهوهازسرزمینسیاهمیآید

این وضعیـت در شـرایطی روی می دهـد که روسـیه به عنوان عضـو بزرگ 
پیمـان اوپـک پـالس در راسـتای تسـهیل محدودیت عرضـه این گـروه، 
اجازه دارد تولیدش را هـر ماه بیش از 100 هـزار بشـکه در روز افزایش دهد.

روسـیه در پـی افزایـش قیمتهای نفـت، درآمـد زیـادی از صادرات کسـب 
می کند و نفـت این کشـور هنـوز از سـوی اتحادیه اروپـا که حـدود نیمی از 
صادرات نفت روسـیه را پیش از جنـگ در اوکرایـن دریافت می کرد، رسـمًا 

بایکـوت یا تحریم نشـده اسـت.
با این حال، پس از حمله روسیه به همسایه خود، بسیاری از خریداران اروپایی 
خرید نفت روسیه را متوقف کردند زیرا تمایلی نداشتند پولی که برای نفت این 

کشور پرداخت می کنند، برای تأمین هزینه جنگ در اوکراین استفاده شود.
طبق بـرآورد آژانـس بین المللی انـرژی، درآمد حاصـل از مالیـات مربوط به 
نفت و گاز و تعرفه های صـادرات، ۴5 درصـد از بودجه فدرال در ژانویه سـال 
۲0۲۲ بود. مجمـوع درآمد صادراتی بـرای نفت خـام و فرآورده های نفتی در 

حال حاضر به حـدود ۷00 میلیـون دالر در روز بالغ می شـود.
در حالی کـه جریان پول به روسـیه همچنـان ادامـه دارد، صنعـت نفت این 
کشـور نشـانه های آسـیب شـدید را بروز داده که ممکـن اسـت در ماه های 
آینـده بدتر شـود زیـرا خریداران بیشـتری خریـد نفـت خـام و فرآورده های 

نفتـی روسـیه را متوقـف کرده اند.
آمارهفته گذشـته شـرکت انرژی اینتلیجنس نشـان داد در 10 روز نخسـت 
آوریل، تولید نفت خام و میعانات روسـیه به میانگین 10.3۶5 میلیون بشـکه 
در روز رسید. این رقم بیش از ۶00 هزار بشـکه در روز پایین متوسط 10.99۶ 

میلیون بشـکه در روز تولید نفت و میعانات در مارس اسـت.
بنابـر گـزارش آژانـس بین المللی انـرژی، کاهـش تولیـد و صـادرات نفت 
روسـیه ادامـه دارد و افت تولید ایـن کشـور در آوریل پیش بینی می شـود به 
1.5 میلیـون بشـکه در روز می رسـد زیرا پاالیشـگاه های روسـی به کاهش 
تولیـد ادامه می دهنـد و خریداران بیشـتری از خرید نفت روسـیه خـودداری 
می کننـد در حالـی کـه ظرفیـت ذخایر روسـیه پر شـده اسـت. از مـاه مه به 
بعد، حدود سـه میلیـون بشـکه در روز تولید روسـیه ممکن اسـت بـه دلیل 

تحریمهای بین المللـی و تحریمهـای خودخواسـته از بازار حذف شـود.
توربیـورن تـورن کوئیسـت، مدیرعامـل شـرکت گانـوور گفـت: اعتصاب 
خریـداران باعث شـده اسـت پاالیشـگاه های روسـیه تولیدشـان را کاهش 
دهنـد. ایـن بـه معنـای آن اسـت کـه نفـت خـام بیشـتری بایـد بـه جای 
فرآورده هـای نفتی صادر شـود و تصـور می رود ایـن امر ممکن نیسـت و به 

کاهـش بیشـتر تولیـد روسـیه منجر می شـود.
واگیت الکپروف، رئیس لـوک اویل )دومین تولیدکننده بزرگ نفت روسـیه( 
اواخر مـارس در نامـه ای به الکسـاندر نـواک، معاون نخسـت وزیر روسـیه 
نوشـت: به دلیل تحریمهـا علیـه روسـیه، تحویل نفت کـوره کاهـش پیدا 
کـرده و ذخایر این سـوخت پر شـده اسـت. لـوک اویل پیشـنهاد کـرد نفت 
کوره بـرای اجتنـاب از کمبود ظرفیـت ذخیره سـازی، بـه نیروگاهها منتقل 
شـود. سـه منبع آگاه اوایل هفته گذشـته به رویترز گفتند: پاالیشـگاه تایف 
در منطقه تاتارسـتان روسـیه به دلیل انباشـت ذخایـر بیش از حـد ظرفیت، 

تعطیل شـده اسـت.
به گفته تحلیلگران، روسیه که با اعتصاب خریداران روبرو شده است، ظرفیت 
ذخیره سازی کافی برای نفت خام و فرآورده های نفتی ندارد و این وضعیت به 

شکل غیرقابل اجتنابی به کاهش تولید نفت خام منجر خواهد شد.
هلگه آندره مارتینسن، تحلیلگر ارشد نفت در بانک سرمایه گذاری »دیان بی 
مارکتس« هفته گذشته به روزنامه وال استریت ژورنال اعالم کرد این ریسک 

وجود دارد که روسیه بخشی از پتانسیل تولید را برای همیشه از دست دهد.
شـرکت »ترانـس نفـت« کـه اپراتـور خـط لولـه نفـت روسـیه اسـت، بـه 
شـرکتهای نفتـی این کشـور اعـالم کرد کـه دریافـت نفـت را بـه دلیل پر 
شـدن ظرفیت مخازنـش محـدود می کند که نشـانه دیگـری از دشـواری 

روسـیه بـرای فـروش همـه محموله هـای نفت اسـت.
بر اسـاس گـزارش اویل پرایـس، پوتین مطمئن اسـت که روسـیه می تواند 
خریدارانی برای نفت خود در آسـیا پیدا کنـد. خریداران در آسـیا به خصوص 
چیـن و هنـد بخشـی از نفـت مطـرود در غـرب را خریـداری می کننـد امـا 
لجسـتیک، نرخ باالی کرایـه، ضمانت بانکـی و موانـع پرداخت مانـع از آن 
می شـود که خریـداران عالقمنـد در آسـیا همه نفت روسـیه که معمـواًل به 

بازار اروپایـی می رفـت را خریـداری کنند.

صنعت نفت روسیه که از نظر اقتصادی اهمیت باالیی 
دارد، با فاصله گرفتن خریداران غربی، دچار آســیب 
شده است. صنعت نفت روسیه که منبع مهم درآمدهای 
بودجه اســت، در پی توقف خرید از سوی مشتریان 
غربی و با وجود تالش روسیه برای جبران فروش از 
دســت رفته در غرب، با فروش به بازارهای آسیایی 
نوظهور، عالئم کندی را نشــان می دهد. آسیب های 
ناشــی از جنگ در اوکراین به تدریج بروز می کنند. 
ظرفیت ذخیره سازی نفت روسیه تکمیل شده و مسائل 
لجستیکی و زیرساخت مانع از آن شده که روسیه همه 
نفتی که دیگر در غرب خریداری نــدارد را به چین و 
هند صادر کند. پاالیشگاه های روسیه هم نرخ تولید را 
کاهش داده اند زیرا ذخایر فرآورده های نفتی اشباع شده 

و در نتیجه شرکت ها تولید نفتشان را کاهش داده اند.

انرژی

کاهشتولیدناشیجهتجبراناشباع
تحریم های غرب با نفت روسیه چه می کند!

ماجراجوییدوبارهچشمبادامیها
همه نگاه ها معطوف به آزمایش موشکی کره شمالی است

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شـهرداری اصفهـان گفت: به منظور 
دسترسـی شـفاف شـهروندان به اطالعـات شـهری، مشـخصات تمام 
پروژه هـای شـهرداری اصفهـان اعـم از معاونت هـا و سـازمان و دیگـر 
بخش هـای طـرف قـرارداد شـهرداری بـر روی سـامانه شـفافیت قرار 

می گیـرد.
علی معرک نژاد در سی وهشـتمین جلسه شـورای اسالمی شهر اصفهان 
اظهار کرد: اعضای کمیته سـالمت اداری معتقد بودنـد درج اطالعات در 

سـامانه شـفافیت به صورت جزئی ممکن اسـت قابل اسـتفاده نباشد اما 
در نهایـت، در این سـامانه، اطالعات کامل پروژه ها شـامل مشـخصات 

هر پروژه، بودجـه مورد نظـر و... به طور دقیـق درج گردید.
وی افـزود: کل پروژه هـای فعـال در مناطـق 15 گانـه بـه تفکیـک 
پروژه هـای شـاخص و منطقـه ای در ایـن سـامانه قیـد شـده اسـت و 

اطالعـات منـدرج در سـامانه، قابلیـت جسـت و جـو نیـز دارد.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان تصریح کرد: در جلسه 

اخیر کمیته سالمت اداری مقرر شد به جز مناطق و معاونت ها، سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان نیز پروژه های خود را در 

این سامانه قرار دهد.
وی خاطرنشـان کـرد: بر اسـاس مهلـت قانونـی، سـامانه شـفافیت در 
دسـترس عموم قرار می گیرد و البته تاکنون نیز شـهروندان می توانستند 
از طریـق پرتـال شـهرداری اصفهان نسـبت بـه مشـاهده این سـامانه 

اقـدام کنند.

سامانهشفافیتشهرداری
اصفهاندردسترس
عمومقرارمیگیرد

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اصفهان:



  رضا اخالق پور  بورس، بازاری است که قیمت در آن باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و 
دخالت دولت در آن غیر از بی اعتمادی سرمایه گذاران و فرار از این بازار؛ نتیجه دیگری به دنبال 
نخواهد داشت. این نگرانی ها وقتی پررنگ تر می شوند که اخبار )نگران کننده( ای نیز در خصوص 
کسری بودجه دولت منتشر می شود و این نگرانی در بین فعاالن بازار به وجود می آورد که دولت 
برای جبران کسری بودجه خود به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق وضع عوارض و تعرفه های 
صادراتی و یا تغییر درنرخ خوراک صنایع نفتی و پتروشیمی دربورس دخالت کند و باعث برهم زدن 
نظم بازار سرمایه شود. نمونه این موضوع را در روزهای گذشه شاهد بودیم؛ به این ترتیب که وزارت 
صمت، برای محصوالت فوالدی عوارضی صادراتی وضع کرد، بخشنامه ای که صاحبان صنایع 
فوالدی را شوکه کرد. بر اساس این تصمیم بر چندین گروه از صنایع مادر، عوارض صادراتی وضع 
شد. بسیاری از فوالدسازان نامه ای مبنی بر میزان ضرر این عوارض به اداره ناشران بورسی ارسال 
کردند که در نهایت باعث شد تا این وزارتخانه از موضع خود عقب نشینی کند و طی اصالحیه ای، 
عوارض صادراتی برخی از محصوالت فوالدی نظیر ورق گالوانیزه، ورق رنگی و مفتول های 

فوالدی را حذف کرد.
• بخشنامه های غیر کارشناسی، مانع رونق کسب و کارها

براساس بخشنامه وزارت صمت، دولت تصمیم دارد تا برای محصوالت زنجیره فوالد از سنگ آهن 
تا شمش فوالد و محصوالت پایین دست محصوالت فلزات اساسی و همچنین محصوالت پایین 
دستی محصوالت زنجیره پتروشیمی، شیمیایی، شیشه، کلینکر، سیمان و انواع فروآلیاژ عوارض 
صادراتی پلکانی وضع نماید، این در شرایطی است که فوالدسازان باید ابتدا محصوالتشان را در 
بورس کاال عرضه کنند و در صورت مازاد تقاضا ونیاز بازارداخل، محصوالتشان را صادر کنند، 

بنابراین با وجود چنین فیلتری، وضع عوارض صادراتی چندان معقول به نظر نمی رسد.
 در خصوص صنعت سیمان هم در حالی که بیش از ۳۰ درصد تولید سیمان، مازاد نیاز بازار داخل 
است، وضع تعرفه های صادراتی برای محصوالت سیمانی نیزمنطقی به نظر نمی رسد؛ زیرا سبب 
می شود صنعت سیمان از عوارض صادراتی دچار بحران شوند. بحرانی که در ادامه بحران های برق،  

گاز و مازوت، بر عملکرد شرکت های سیمانی درماه های آینده تاثیرگذار خواهد بود.
• ضرورت کنترل نرخ تورم

از منظر عوامل بنیادی، تورم در اقتصاد ایران کاهش نداشته واز طرف دیگرهم اقتصاد جهانی به 
خصوص پس از جنگ روسیه و اوکراین، در حال تجربه کردن یک موج تورمی است. تجربه نشان 

داده اگر در اقتصاد جهانی تورم شکل بگیرد، در کشورهایی همچون کشورما، تورم به اندازه پایه 
تورم قبلی به عالوه تورم جهانی رشد می کند. به طور مثال اگر پایه تورم ما به طور میانگین ۲۰ درصد 
باشد و تورم جهانی مواد غذایی به ۲۰ درصد برسد، ما تورمی حدود ۴۰ درصدی را تجربه خواهیم 
کرد. لذا سیاستگذاران اقتصادی باید با ارائه راهکارهایی اجرایی، نرخ تورم را در داخل کشور کنترل 

کنند تا بیش ازاین ارزش پول ملی کاهش پیدا نکند.
• روزهای خوش شاخص سازها

در حال حاضر، بسیاری از تاالرهای بورس کاالیی ایران به بازار جهانی متصل است و قیمت در آنها 
بر اساس نرخ های جهانی تعیین می شود. حمله روسیه به اوکراین و تحریم های غرب علیه روسیه، 
بر بازار جهانی از جمله فوالد، کامودیتی ها و غالت تأثیر گذاشته و باعث افزایش قیمت آنها در 
بازارهای جهانی شده است. ماهیت جنگ، کشورها را به سمت ذخیره سازی بیشتر سوق می دهد، 
و طبیعی است این ذخیره سازی، باعث افزایش چشمگیر میزان تقاضا و قیمت های جهانی خواهد 
شد، به شکلی که پیش بینی می شود رکوردهای بسیاری از محصوالت از جمله فوالد و کامودیتی 
ها شکسته خواهد شد. در گروه نفت و پتروشیمی نیز بسیاری از شرکت های این گروه، با توجه به 
اتفاقاتی که در بازارهای جهانی رخ داده و افزایش تقاضا و قیمت، چشم انداز روشنی پیش رو دارند.

• ابهام هایی که بر بورس سایه انداخته است
در حال حاضر ریسکی که بازار سهام را تهدیدی می کند نامشخص بودن نتیجه مذاکرات وین 
و بخشنامه های خلق ساعه دولت است که بر بورس سایه انداخته است و هرلحظه امکان دارد 
دولت با یک تصمیم ناگهانی، سودآوری شرکت های بورسی را تحت تأثیر قرار دهد. نمونه اخیر 
آن وضع عوارض صادراتی برای محصوالت گروه فوالدی است که کل زنجیره فلزات اساسی را 

تحت تأثیر قرار داد. به دلیل همین نگرانی هاست که نمادهای پاالیشی باوجود افزایش 
قیمت نفت و پتانسیل باال برای رشد سودآوری، رشد چندانی نکرده است و اقبال 

سرمایه گذاران عمدتًا متوجه سهامی است که دولت کمتر در سود آن ها 
دخالت کند.

• سمت و سوی آینده بورس
در حال حاضر، از نظرتحلیل تکنیکال، به نظر می رسد شاخص کل در محدوده حدود یک 

میلیون و ۵۰۰ هزار واحد واحد تثبیت شده است و اگر تصمیمات خلق الساعه جدیدی رخ ندهد، با 
توجه به افزایش قیمت های جهانی، روند مثبت بازار ادامه داشته باشد. البته باید در نظر داشت که 

منظور از روند صعودی، روند کلی بازار است وگر نه استراحت و اصالح قیمتی ذات بازار است که در 
همه بازارهای مالی اجتناب ناپذیر است و نگران کننده نیست وحتی می تواند برای خریداران جدید 
جذابیت قیمتی نیز ایجاد کند. نکته پایانی و همیشگی نیز یادآور می شوم که سرمایه گذاران در 
بازارهای مالی و بورس باید در هنگام تصمیم گیری برای خرید یا فروش سهام بر اساس ارزندگی 

نماد اقدام به معامله کنند نه بر اساس صف های خرید و فروش.

کارشناس بورس و بازار سرمایه
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مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام )ره( اصفهان گفت: پابند و دست بند اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

الکترونیک با ابزار دانش بنیان توسط این ستاد طراحی و برای کاهش 
جمعیت زندان ها عرضه می شود. تورج حاجی رحیمیان در ویژه برنامه 
یک شهر ضیافت آزادی زندانیان جرائم غیرعمد استان اصفهان افزود: 
این تکنولوژی در ستاد اجرایی فرمان امام در حال برنامه ریزی و انجام 
عملیات تولید است تا به واسطه آن جمعیت زندان ها کاهش افراد با جرائم 
کمتر از آن برای تداوم مسیر زندگی استفاده کرد. وی بیان کرد: از طریق 
این دست بند و پابند مددجویان زندان در محیط زندگی خود فعالیت 
داشته ولی تحت نظارت قضایی قرار دارند اما اینگونه از جمع خانواده 
دور نبوده و آسیب های آن کاهش می یابد. مدیرکل ستاد اجرایی فرمام 
امام )ره( اصفهان با اشاره به حمایت های این نهاد از زندانیان اظهارداشت: 

ایجاد اشتغال و کمک به خانواده های زندانیان از جمله فعالیت هایی است 
که توسط بنیادهای تحت مجموعه ستاد اجرایی امام صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: کمک به تحصیل، معیشت و بهداشت و درمان به 
خانواده نیازمندان انجام که همزمان با سالروز شهادت حضرت علی )ع( 

443 بسته معیشتی آماده شده و در بین خانواده آنان توزیع می شود.
به گفته حاجی رحیمیان، آزادی زندانیان جرائم غیرعمد جز برنامه های 
مهم ستاد اجرایی است که پارسال یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال به 
این امر اختصاص یافت و امروز نیز یک میلیارد و 890 میلیون ریال به این 

موضوع اختصاص داده می شود.
وی ادامه داد: ستاد اجرایی برای اشتغال زایی، مسجد سازی، مدرسه 

سازی و محرومیت زدایی در مناطق مختلف استان هزینه می کند.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام )ره( اصفهان:

پابندالکترونیکباابزاردانشبنیانطراحیوعرضهمیشود

که  حالی  در  رضایی   امین   
با  کشور  عمده  دوخودروساز 
وعده های واگذاری راه های تکراری 
را می روند می بینیم قیمت خودرو در 
بازار کشور همچنان با نوسان همراه 
است. کارشناسان معتقدند تا زمانی 
که شرایط سیاسی تغییری نکند، این 
نوسانات ادامه دارد. جالب اینکه در 
روز جمعه که همه بازارهای رسمی 
تعطیل اس قیمت خودرو صفر داخلی 
با توجه به آمارها و قیمت روزانه سایت 
دیوار با تغیراتی همراه است. در این روز 
خودروی پراید ۱۱۱ به ۲0۱ میلیون 
تومان رسید. پراید ۱3۱ نیز به قیمت 

۱۶9 میلیون تومان رسید.
در  خودرو  قیمت  پیش بینی   •

روزهای آینده
در این رابطه بهرام شهریاری، کارشناس 
صنعت خودرو به تجارت نیوز گفت: 
اخباری که در رابطه با افزایش یا کاهش 
قیمت ها منتشر می شود تأثیر خود را 
در بازار می گذارد. اما عوامل مهم تری 
نسبت به این اخبار وجود دارد که تأثیر 

واقعی بر قیمت ها دارد.
او افزود: باید به این نکته توجه کرد 
که قدرت خرید خودرو در بازار وجود 
ندارد. معامالتی که در حال انجام است 

به دالالن برمی گردد.
این کارشناس صنعت خودرو توضیح 
داد: چند عامل در به رکود رفتن بازار 
خودروی کشور تاثیرگذار هستند. 
اولین عامل کاهش قدرت خرید مردم 
است. البته بازار انتظار واردات و تزریق 
خودرو به کشور را دارد. با طوالنی شدن 
مذاکرات وین انتظار واردات خودرو 
نیز کمرنگ تر می شود. تا زمانی که 
این شرایط تغییری نکند، بازار به روند 

نوسانی خود ادامه می دهد.
• واگذاری سهام سایپا و ایران 

خودرو چقدر جدی است؟
این موارد در حالی است که کمتر از 
یک ماه قبل موضوع واگذاری سهام 
شرکت های سایپا و ایران خودرو از 
سوی وزیر صمت مطرح شد و اندکی 
پس از آن رئیس سازمان خصوصی 
سازی سه شرط را برای تحقق این 
موضوع ضروری دانست. سه شرطی که 
وزارت صمت هنوز به آن پاسخی نداده 
و این شرایط، واگذاری را در هاله ای از 

ابهام فروبرده است.
به گزارش ایسنا، اواسط فروردین ماه، 
وزیر صمت، سید رضا فاطمی امین در 
جلسه شورای اداری شهرستان نیشابور 
با اشاره به غیربومی بودن هیات مدیره 
شرکت های دولتی در کشور اظهار 
کرد: بومی گزینی از اصول دولت است 
و واگذاری ایران خودرو و به دنبال آن 
سایپا به بخش خصوصی هستیم تا 

مشکل بطور اساسی حل شود.
• وزارت صمت هنوز چیزی اعالم 

نکرده است!
در این راستا، حسین قربانزاده، رئیس 
سازمان خصوصی سازی با تاکید 
بر اینکه تا زمانی که سهام در وثیقه 
سایپا و ایران خودرو آزاد نشود، امکان 
واگذاری سهام آن ها وجود ندارد، به 
ایسنا گفت: از سوی دیگر شرکت ها 
سهام تودلی دارند و نهادهایی مانند 
صندوق بازنشستگی هم سهام دارند که 
می تواند یکپارچه شود اما باید این عزم 
وجود داشته باشد و خود شرکت ها و 

وزارت صمت هم همراهی کنند.
وی به این سؤال که وزارت صمت به 
سه شرط مذکور چه واکنشی نشان 
داد، پاسخ داد: وزارت صمت واکنشی 
نداشت. البته اقای فاطمی امین، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
مصاحبه هایی اعالم کرده است که 
پیگری سهام تودلی پیگیر هستند اما 
درمورد پیشنهادهای دیگر سازمان 

هیچ واکنشی نشان نداده اند.

بازار
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رشد قیمت خودروهای تولید 
داخلی روی »دیوار« جمعه!

یک پیشنهاد اجرایی و کاربردی برای بورس ایران به دولت مردان؛

پیشرفتوپیشرویاقتصادیدرگرورهاکردناقتصاد

گفتوگوبارئیسهیئتمدیرهجامعهآزمایشگاهیانبالینیکشور:

درتالشیمآزمایشگاهیانعضوسازماننظامپزشکیشوند
 دریا وفایی  به نظر می رسد درکارزار کرونا، جامعه آزمایشگاهیان 
ازجمله قشرهای کادر درمان هستند که کمتر دیده شدند و بی 
هیاهو سنگر نظام سالمت را حفظ کردند. افرادی که شاید مرور 
نام و یادشان به همان سالروز تولد حکیم جرجانی در 30 فروردین 
هرسال، یعنی روز علوم آزمایشگاهی اکتفا می شود. البته در اینکه 
ایراداتی به نحوه عملکرد برخی از شاغالن این صنف نیز مانند 
فعاالن صنوف دیگر وارد است شکی نیست اما دراین فرصت بهتر 
دیدیم به جای انعکاس انتقاداِت مردمی نسبت به کیفیت بعضی از 
آزمایشگاهها و برخی از پرسنل آن، پای صحبت های حسن قجاوند 
رئیس هیئت مدیره جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور بنشینیم 
و پیرامون حال و روز جامعه آزمایشگاهی کشور به ویژه در ایام 
شیوع کووید ۱9 وآخرین پیگیری های مطالباتشان سواالتی را 

مطرح کنیم.
از وی پرسیدیم »طی این سال ها چقدر از مشکالت جامعه 
آزمایشگاهیان رفع شده و اکنون با توجه به دوسال شیوع کرونا چه 

مشکالت و سختی هایی به این پرسنل وارد شده است«؟
البته موضوعات مختلفی در حوزه مشکالت آزمایشگاه وجود دارد، 
مثاًل این رشته باید جزء مشاغل سخت و زیان آور باشد. با اینکه 
از سال 95 مصوبه دولت را داریم که رشته علوم آزمایشگاهی جزء 
مشاغل سخت و زیان آور است ولی متاسفانه این قانون به صورت 
کامل اجرا نمی شود و خیلی از مراکز دانشگاهی به این قانون عمل 

نمی کنند.
وی گفت: در حال حاضر بیش از نیمی از اعضای جامعه 
آزمایشگاهی دربخش خصوصی فعالیت دارند. فرقی نمی کند چه 
دربخش دولتی و چه خصوصی پرسنل با عوامل بیولوژیک بیماری 
زا، عفونی، عوامل شیمیایی و مواد سرطان زا دست و پنجه نرم 
می کنند و آلوده می شوند. خصوصاً از زمان شیوع بیماری کووید 
۱9 تاکنون، رشته علوم آزمایشگاهی یکی از رشته هایی بود که 

خودش را بیشتر از هر زمان دیگرنشان داد.
رئیس هیئت مدیره جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور اضافه کرد: 
هرفردی که مشکوک به بیماری کووید می شود به اولین جایی 
که برای تشخیص مراجعه می کند آزمایشگاه ها است و پرسنل 
آزمایشگاهی مستقیماً با این بیماران روبرو می شوند و درمخاطره 
این بیماری هستند. در این چنین شرایط و فضایی که هم دربخش 
خصوصی و هم دولتی حاکم است، شرایط ایجاب می کند که 
قانون مشاغل سخت و زیان آور چه بخش خصوصی و چه دولتی 
اجرا شود. ولی متاسفانه قانونی که سال 95 مصوب شد فقط برای 
پرسنل بخش دولتی بود و بخش خصوصی نمی توانند از این قانون 

استفاده کنند؛ چرا باید شاهد چنین تبعیضی باشیم؟

از قجاوند درباره »اقداماتی که برای حل این موضوع انجام شده« 
پرسیدیم، پاسخ داد: دراین باره قباًل هم مکاتبات متعددی با 
وزارت کارداشتیم. گفتیم با توجه به اینکه ماهیت رشته آزمایشگاه 
به عنوان یک شغل سخت و زیان آور محسوب شده باید این 
مصوبه برای بخش خصوصی نیز تسری پیدا کند. اما به رغم همه 

پیگیری ها، تاکنون پاسخ روشنی به مکاتبات ما داده نشده است.
وی به تعدادی از سایر قوانین نهایی شده در حوزه علوم 
آزمایشگاهی نیز اشاره کرد و گفت: ارتقاء بهره وری کارکنان 
بالینی نظام سالمت از دیگر قوانینی بود که همه پرسنل علوم 
آزمایشگاهی مراکز بیمارستانی مشمول آن می شوند. طبق این 
قانون در شیفت های غیرمتعارف ضریبی برای ساعت حضورشان 

تعلق می گیرد ضمن اینکه کاهش ساعت کاری هم دارند. 
خوشبختانه خیلی از مراکز این قانون را اجرا می کنند ولی 
همچنان مراکزآزمایشگاهی هم هستند که از اجرای این قانون 

طفره می روند.
قجاوند در ادامه صحبت هایش، موضوع نظام مند شدن شغل 
آزمایشگاهیان را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: دریکی دوساله 
اخیر فعاالن عرصه آزمایشگاه به شدت پیگیر این موضوع بوده اند 
تا بتوانند شماره نظام داشته باشند و عضو سازمان نظام پزشکی 

شوند.
وی افزود: هرچند مدتی پیگیری هایی را انجام دادیم که بتوانیم 
سازمان مستقلی برای خودمان تحت عنوان سازمان علوم 
آزمایشگاهی داشته باشیم ولی این شرایط هموار نشد. مکاتبات 
و درخواست هایی داشتیم و مصوبه ای هم درمجلس است که قید 
شده کلیه فارغ التحصیالن حوزه پزشکی به استثنای پرستاری 
می توانند عضو سازمان نظام پزشکی شوند. مکاتبات دراین 
خصوص با نظام پزشکی بیشتر شده و امیدواریم هرچه سریعتر 
عضویت رشته علوم آزمایشگاهی و کارشناسان علوم آزمایشگاهی 

به نظام پزشکی اعالم شود.
رئیس هیئت مدیره جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور درباره 
مزایای عضویت رشته علوم آزمایشگاهی درسازمان نظام پزشکی 
توضیح داد: نظام مند بودن شغل آزمایشگاه باعث می شود افرادی 
در حوزه های آزمایشگاهی تشخیصی فعالیت کنند که دارای 
نظام باشند. این امر باعث می شود فعالیت نیروهای غیرمرتبط 
درمراکز آزمایشگاهی کمترشود و اشتغال پرسنل آزمایشگاهی 
در مراکز آزمایشگاهی افزایش یابد. همچنین ارتقاء امنیت شغلی 
در کیفیت خدمات آزمایشگاهی نیز می تواند مؤثر باشد. از طرفی 
باعث افزایش انگیزه فعالیت پرسنل آزمایشگاهی در مراکز 

آزمایشگاهی می شود. 

گزارش تصویری

در مرحله استانی یازدهمین جشنواره ملی کتابخوانی رضوی از شرکت آب وفاضالب 
به دلیل مشارکت و حضور پرشور در این جشنواره تجلیل به عمل آمد. در مراسم پایانی 
این جشنواره که با حضور حجت االسالم والمسلمین گرجی مدیر بعثه مقام معظم 
رهبری در اصفهان، سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان و جمعی از مدیران 
و مسئوالن دستگاه های اجرایی برگزار شد، از هادی صادقی و محمدرضا اکبریان دو 
نفر از کارکنان آبفای استان اصفهان به دلیل کسب عناوین برگزیده کتابخوانی در 

بخش چهار گزینه ای بزرگساالن تجلیل شد.
شایان ذکر است در این مراسم امیر هالکویی سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی 
استان اصفهان با اهداء لوحی از ناصر اکبری سرپرست آبفای استان اصفهان به دلیل 
تالش های ارزنده در برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی که کتاب خوانان و کتاب 
دوستان را به میدان رقابت بصریت افزایی فراخوانده و برکات فرهنگی بی شماری را به 

بار آورده است، تقدیر و تشکر کرد. 

درخشش دو نفر از کارکنان آبفای استان اصفهان

دریازدهمینجشنوارهملیکتابخوانیرضوی
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